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NÁVRH ZÁPISU DO KRONIKY OBCE MALÉ KYŠICE ZA ROK 2018 

Podle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí: „Každá obec vede kroniku, do 
níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro 
informaci i poučení budoucím generacím.“ Podle § 3 cit. zákona se „zápis do kroniky 
provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec“. 
Ustanovení § 4 cit. zákona přiznává právo občanům starším 18 let navrhnout písemně 
změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů podle 
okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní. Dávám tak na vědomí 
občanům naší obce níže uvedený návrh zápisu do Kroniky obce Malé Kyšice za 
kalendářní rok 2018. Případné připomínky, doplňky, opravy, návrhy na změnu – 
v písemné podobě – je možné doručit na Obecní úřad v Malých Kyšicích, a to 
v termínu: do 16. prosince 2019. 

                                                                                         Jan Kuna, starosta obce 

 
 

I. ÚVODEM 

Vstoupili jsme do roku 2018, do roku, ve kterém jsme si dne 28. října připomněli 
uplynulých sto let od vzniku Československé republiky. Tento den se stal mezníkem v našich 
dějinách. Je to den, kdy došlo k národnímu osvobození; jednalo se o naše vytržení 
z habsburské říše, ze svazku, který nám byl až příliš těsný. Jednalo se o obnovení národního 
státu. Zároveň však na něj vzpomínáme s nostalgií, protože je tomu již čtvrt století, co 
„náš“ společný stát se bez referenda rozpadl. Neopomenuli jsme si proto připomenout 
alespoň zásluhy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Toho 
jako jeden z prvních v listopadových dnech roku 1989 také připomněl, a na jeho dílo se 
odvolal, budoucí československý prezident Václav Havel. Bohužel i on se nakonec podílel na 
rozdělení Československa, čímž napomohl rozbourat to, co T. G. M. a „muži října 1918“ 
začali stavět. O půlnoci z 31. 12. 1992 na 1. 1. 1993 společný stát Čechů a Slováků přestal 
existovat a oba svébytné národy se vydaly vlastní cestou. Dvacátý osmý říjen zůstává i tak 
v České republice státním svátkem. Připomínáme si s hrdostí sice neexistující stát, ze 
kterého však vzešla, nebo jím alespoň prošla, dlouhá řada osobností – v podobě politiků, 
vědců, umělců, sportovců a dalších, kteří dokázali Československo zvýraznit nejen na mapě 
Evropy, ale i na mapě světa.   

 Vznik Československa je neodlučně spojen s ukončením „velké války“, která 
následně dostala přívlastky „první světová“, proto jsme si v tomto roce také připomněli sto 
let od jejího konce. I občané naší obce se tenkrát radovali, ale čtyři malokyšičtí muži se 
domů již nikdy nevrátili. Jejich jména jsou v naší obci vytesána na pomníku obětí světové 
války: Josef Anýž, Josef Šíma, Václav Vlček a František Vydra. Jedním ze symbolů býv. 
Československa, ale i České republiky z doby vzniku republiky, je státní hymna „Kde domov 
můj“; hudbu na slova Josefa Kajetána Tyla složil František Škroup. A právě v roce, kdy si 
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připomínáme sté výročí obnovení české státnosti, tak naši „Olympionici“ odstartovali 
debatu, aby naše česká státní hymna byla monumentálnější, aby se hrály dvě sloky, aby se 
dopřál vítězným českým sportovcům delší pocit zadostiučinění …  

II. VĚCI VEŘEJNÉ 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

Během sledovaného roku zastupitelstvo obce zasedalo sedmkrát, z toho jedno 
zasedání se konalo bezprostředně po komunálních volbách v říjnu t. r. a bylo tak zasedáním 
„ustavujícím“ (viz dále). 

21. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 14. února 2018: Hlavními 
body programu byla realizace výstavby in-line dráhy. Návrh starosty obce Jana Kuny na 
vypsání výběrového řízení na zhotovitele akce „Výstava in-line dráhy“ byl jednomyslně 
schválen, stejně jako návrh na podání žádosti o dotaci na akci „Výstavba in-line dráhy“ ze 
Středočeského Fondu obnovy venkova. Rovněž došlo ke schválení výběrového řízení na 
zhotovitele akce „Zpevnění plochy sběrného místa“. V diskusi se zastupitelé obce zabývali 
problematikou přeplněných kontejnerů na tříděný odpad a všeobecně bylo poukázáno na 
nepořádek v obci. Hledaly se možnosti, jak nejlépe tuto situaci vyřešit. V otázce, jak 
postupovat při likvidaci kalamitního stavu výskytu kůrovce, starosta obce m. j. zdůraznil 
nutnost pokácení suchých stromů ve stráni v malokyšické části Hřebenka. Kácení bylo 
realizováno v době uzavření přilehlé komunikace, kdy nedošlo k ohrožení projíždějících 
motorových vozidel. 

22. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 8. března 2018: S 
odkazem na schválení návrhů na vyhlášení výběrových řízení při únorovém zasedání 
zastupitelstva obce zastupitelé schválili zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Výstavba in-line dráhy“; hodnotící komise vybrala ze šesti nabídek, které byly na obecní 
úřad doručeny v řádném termínu, dle stanovených kritérií firmu AQUARIUS, spol. s r.o. 
Zastupitelé dále hlasovali a jednomyslně schválili zhotovitele na akci „Zpevnění plochy ve 
sběrném místě“; hodnotící komise vybrala ze tří nabídek, které došly v řádném termínu, dle 
stanovených kritérií firmu DestroMechanizace s.r.o. Byla schválena účetní závěrka Mateřské 
školy Malé Kyšice za rok 2017 včetně schválení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření 
Mateřské školy Malé Kyšice za rok 2017. 

23. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 27. června 2018: 
Zastupitelé obce v zákonném termínu schválili opětovně sedmičlenné zastupitelstvo obce 
Malé Kyšice na volební období 2018-2022. Dále se zabývali majetkovými otázkami obce: 
schválili návrh darovací smlouvy, týkající se části pozemku parc. st. č. 132 v k. ú. Malé Kyšice; 
jedná se o dar Ing. Roberta Blechy (část chodníku) s tím, že obec uhradí poplatky spojené 
s převodem pozemku na obec Malé Kyšice. Byl schválen prodej části pozemku parc. č. 506/2 
v k. ú. Malé Kyšice o výměře 45 m2, který vznikl oddělovacím geometrickým plánem a je 
označen jako parc. č. 506/8. Jedná se o část pozemku, který dlouhodobě užívá paní Štěpánka 
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Frantová. Jednomyslný souhlas pozemek prodat v souladu se stávajícími cenami pozemků, 
ale s podmínkou zřízení věcného břemene vstupu na pozemek pro obec Malé Kyšice. 
Závěrečným bodem jednání bylo schválení návrhu starosty obce ohledně žádosti o dotaci na 
výstavbu budovy mateřské školy; bez přiznání této dotace obec není schopna z finančních 
důvodů realizovat stavbu objektu „nové“ mateřské školy. Zastupitelstvo proto hlasovalo a 
schválilo podání žádosti o dotaci z programu 133 310 „Rozvoj výukových kapacit mateřských 
a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky dle výzvy č. 6 Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy“ a navýšilo rozpočet pro mateřskou školu o 50 000,- Kč. 
V diskusi bylo poukázáno na zrušení sběrného místa pro bioodpad v obci, které dle 
diskutujícího s sebou přináší zakládání „černých“ skládek v okolních lesích, proto nechal ke 
zvážení, aby se zastupitelé s tímto problémem zabývali, i když doznal, že neví, jaké opatření 
k zamezení černých skládek by měli přijmout. Starosta obce konstatoval, že náhradní řešení 
za uzavření sběrného místa – tj. zajištění svozu bioodpadu z naší obce 1x za 14 dnů – se 
osvědčilo. 

24. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 26. září 2018: Obecní 
zastupitelstvo schválilo návrh na podání žádosti o dotaci na dostavbu chodníku v Hlavní ulici 
z programu „Bezpečnost“ u Státního fondu dopravní infrastruktury se závazkem 
spolufinancování uvedené investiční akce. Schválilo ukončení působnosti sociálně-kulturní 
komise a komise životního prostředí společně s termínem voleb do zastupitelstev obcí. 
Zabývalo se a následně došlo ke schválení návrhu na vypsání výběrového řízení na 
prodloužení vodovodního řadu Malých Kyšicích – v ulici U Jezu, a to včetně návrhu na 
schválení příspěvku na vybudování této vodovodní přípojky. 

Ustavující (1.) zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 30. října 2018: Na 
základě výsledků voleb do zastupitelstva obce konaných celostátně v České republice dne 5. 
a 6. října 2018 (viz dále) zvolení kandidáti do zastupitelstva obce složili zákonem o obcích 
předepsaný slib. Následovalo jednání zastupitelstva, které jednomyslně: 

- zvolilo starostou obce Jana Kunu, 
- zvolilo místostarostkou obce Kateřinu Bláhovou, DiS., 
- zřídilo finanční výbor, 
- zřídilo kontrolní výbor, 
- zřídilo sociálně-kulturní komisi, 
- zřídilo komisi pro životní prostředí, 
- zvolilo předsedou finančního výboru Davida Rehbergera a členy: Jaroslava Brejchu a 

Milana Kratochvíla, 
- zvolilo předsedou kontrolního výboru Ing. Roberta Blechu a členy: Ladu Šoltovou a 

Mgr. Miroslava Oliveriuse, 
- zvolilo za předsedu sociálně-kulturní komise Mgr. Miroslava Oliveriuse a členy: Ing. 

Lenku Markupovou a Veroniku Kunovou, 
- zvolilo předsedou komise pro životní prostředí Milana Kratochvíla a členy: Davida 

Rehbergera a Ing. Roberta Blechu, 
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- schválilo stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 
celků, v platném znění, v maximální výši, a to ode dne 1. listopadu 2018 za následující 
funkce: 

o Jan Kuna – neuvolněný starosta 
o Kateřina Bláhová, DiS. – neuvolněná místostarostka  
o David Rehberger – neuvolněný předseda finančního výboru 
o Ing. Robert Blecha – neuvolněný předseda kontrolního výboru 
o Jaroslav Brejcha – neuvolněný člen finančního výboru  
o Mgr. Miroslav Oliverius – neuvolněný předseda sociálně-kulturní komise 
o Milan Kratochvíl – neuvolněný předseda komise životního prostředí 

- schválilo poskytování obdobných odměn i osobám, jež jsou členy výborů a komisí, ale 
nejsou členy zastupitelstva obce, a to za následující funkce: 

o Veronika Kunová – člen sociálně-kulturní komise, 
o Ing. Lenka Markupová, člen sociálně-kulturní komise, 
o Lada Šoltová – člen kontrolního výboru, 

- schválilo pokračování vydávání zpravodaje obce Malokyšické ozvěny, 
- vzalo na vědomí potvrzení Mgr. Miroslava Oliveriuse ve funkci kronikáře obce. 

 

2. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 28. listopadu 2018: 
Jednání zastupitelstva se zabývalo organizačními záležitostmi, které bylo nezbytné schválit 
pro další chod obce – schválilo návrh na změny rozpočtu obce roku 2018 a návrh na pověření 
starosty obce k provádění rozpočtových opatření. Zastupitelé detailně rozpracovali 
organizaci připravované akce v obci: „Rozsvícení vánočního stromu“, která se následně 
konala v sobotu 1. prosince 2018 na malokyšické návsi (viz dále).  

3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 19. prosince 2018: Na 
posledním zasedání ve sledovaném roce zastupitelé mimo jiné jednomyslně schválili: 

- 11. rozpočtové opatření roku 2018 
- vyrovnaný návrh rozpočtu obce Malé Kyšice na rok 2019 
- rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Malé Kyšice na rok 2019 
- střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Malé Kyšice na 

období 2020–2022 
- zápis do kroniky obce za rok 2017 
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se mění a vyhláška č. 3/2007 o poplatku 

za komunální odpad 
- uzavření dohody o provedení práce se starostou obce Janem Kunou, týkající se zimní 

údržby obce vlastní mechanizací. 
 

Dále vzali na vědomí provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2018 a zřízení 
inventarizační komise ve složení: Kateřina Bláhová, DiS. – předsedkyně a členové Jaroslav 
Brejcha a Milan Kratochvíl.  

V rámci diskuse starosta obce připomněl (v listopadu bezvadně) opravenou příjezdovou 
komunikaci z Nouzova do Malých Kyšic a informoval, že je požádáno o dotaci na výstavbu 
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chodníku od budovy mateřské školy na konec obce; Letiště Praha a.s. poskytne na tuto 
výstavbu částku 400 000,- Kč. (Obec začátkem nastupujícího roku vypíše výběrové řízení na 
zhotovitele této akce.) Mgr. Oliverius za redakční radu zpravodaje obce okomentoval 
poslední vydané číslo Malokyšických ozvěn, které bylo vydáno společně se sousedící obcí 
Bratronice (viz dále) a ze strany obce se stalo jak dárkem všem malokyšickým čtenářům 
Ozvěn, tak je zároveň i propagací naší obce, a to nejen u našich sousedů. K dotazu z řad 
občanů obce: „Proč obec stále ještě nezačala stavět objekt mateřské školy?“, starosta obce 
sdělil, že problém t. č. je v získání dotace. V loňském roce (2017) byly upřednostňovány 
projekty za desítky milionů korun, bohužel v roce 2018 je dávána přednost projektům do 10 
milionů korun. Problém se také objevil ve skutečnosti, že v současné době fungující školku 
naše obec má, ale pro poskytnutí dotace není pádným důvodem končící nájemní smlouva na 
stávající školní budovu. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA. V roce 2018 (resp. ve školním roce 2018/2019) malokyšickou mateřskou 
školu navštěvovalo 20 dětí (11 chlapců a 9 dívek), z nichž 17 dětí mělo trvalý pobyt v Malých 
Kyšicích. Složení pedagogického a pomocného personálu se v roce 2018 nezměnilo: ředitelka 
a zároveň učitelka Mgr. Mirka Švantnerová, učitelka Radka Wimmerová, školní asistentka 
Eva Flenerová, nepedagogický personál – Romana Dědečková a Andrea Suchopárová.  

Během roku vedení školy za pomoci rodičů pro děti připravilo řadu zajímavých akcí, které 
všechny zúčastněné nadchly: byly připraveny výlety jak do okolí naší obce (např. na Vysoký 
vrch), tak i výlety mimo obec (do ZOO v Praze a do ZOO v obci Zájezd, do Galerie v Lidicích, 
exkurze do kladenské knihovny, návštěva divadelního představení v divadle Lampion v 
Kladně ad.). Děti s kulturním programem vystoupily při rozsvícení vánočního stromu na 
malokyšické návsi, při své vánoční besídce atd. Je potěšitelné, že společně s dětmi se aktivně 
do některých školních akcí zapojovali i jejich rodiče (např. při práci s přírodním materiálem, 
při společném bubnování apod.).     

MALOKYŠICKÉ OZVĚNY, zpravodaj obce. Redakční rada zpravodaje pracovala v 
nezměněném složení jako v minulých letech: Mgr. Miroslav Oliverius, Ing. Lenka Markupová, 
Kateřina Bláhová, DiS. a Jan Kuna. Ve sledovaném roce vydala celkem šest čísel zpravodaje 
s tím, že šesté – prosincové – číslo bylo číslem mimořádným (viz dále oddíl IV., heslo Hela, 
veršovaná povídka z lesních samot).  Zpravodaj informoval malokyšické občany o dění v obci, 
zval je na zasedání obecního zastupitelstva, poukazoval na nešvary, které se jak v obci, tak 
v jejím okolí objevovaly (např. nepořádek kolem sběrných míst pro tříděný odpad, parkování 
těžké nákladní dopravy v obci), vzpomněl významných výročí nebo zajímavých událostí (např. 
90. výročí narození a náhlé úmrtí sochaře Josefa Klimeše, autora unhošťského sousoší „Právo 
na vzdělání“, nedožitých 90. narozenin předsedy bývalého MěNV v Unhošti Josefa Koutníka, 
75 let od instalování lesního obrazu sv. Antonína mezi Malými Kyšicemi a Nouzovem ad.). 

IN-LINE DRÁHA. Na pozemku naproti čistící stanici odpadních vod postupně vyrůstal areál, 
jehož účelem je nabídnutí občanům naší obce možnost trávit volný čas aktivním způsobem i 
odpočinkem. Po výstavbě víceúčelového hřiště následovala výsadba izolační zeleně a došlo 
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také k oplocení celého areálu (zamezení vniknutí divokých prasat na pozemek). 
Vyvrcholením úprav uváděného pozemku byla výstavba in-line dráhy v délce 240 metrů. 
Dráha v podobě oválu byla dokončena začátkem května 2018 a následně došlo firmou 
AQUARIUS spol s r.o. se sídlem v Kyšicích k jejímu předání pro užívání. 

SVOZY ODPADŮ. Stejně jako v předcházejícím roce i v roce 2018 obec prostřednictvím firmy 
AVE Kladno s. r. o. zajišťovala celoročně týdenní odvoz komunálního odpadu, tříděného 
odpadu (papír, sklo, plasty) a v měsících duben–říjen čtrnáctidenní odvoz bioodpadu. 
Dvakrát v roce (na jaře a na podzim) organizovala obec svoz „velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu“, v měsíčních intervalech se soustřeďoval železný odpad v kontejneru 
a jeho odvoz v období začátek března – začátek listopadu byl opětovně zajišťován obcí.  

III. POLITICKO-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

Ve sledovaném roce se v České republice – v rámci kladenského okresu – konaly 
dvoje volby; zkraje roku voliči přímou volbou volili prezidenta republiky, na podzim skončilo 
čtyřleté volební období zástupcům samosprávy, proto byly vyhlášeny volby do zastupitelstev 
obcí. 

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY. Ve dnech 12. – 13. ledna 2018 se konala volba prezidenta 
republiky. Porovnání celostátních výsledků I. kola s výsledky ve volebním okrsku Malé Kyšice: 

Počet 
okrsků 

Voliči ve 
volič. sezn. 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy celk. 

Platné 
hlasy v % 

ČR 14 866 8 366 433 5 180 290 61,92 5 177 238 5 148 141  99,44 

MK        1 383 291 75,98 291 290 99,66 

 

 

Č. Kandidát: příjmení, jméno, titul Pol. 

příslušn. 

Česká 
republika 

počet hlasů 

ČR 

v % 

M. Kyšice 
poč.hlasů 

MK 

v % 

1. Topolánek Mirek, Ing. BEZPP 221 689 04,30 15 05,17 

2. Horáček Michal, Mgr., Ph.D. BEZPP 472 643 09,18 36 12,41 

3. Fischer Pavel, Mgr. BEZPP 526 694 10,23 29 10,00 

4. Hynek Jiří, PNDr. REAL 63 348 01,23 02 00,68 

5. Hannig Petr, Mgr. Rozumní 29 228 00,56 02 00,68 

6. Kulhánek Vratislav, Ing., Dr.h.c. ODA 24 442 00,47 01 00,34 

7. Zeman Miloš, Ing. SPO 1 985 547 38,56 84 28,96 

8. Hilšer Marek, MUDr.,Bc., Ph.d. BEZPP 454 949 08,83 27 09,31 

9. Drahoš 
Jiří,prof.,Ing.,DrSc.,dr.h.c. 

BEZPP 1 369 601 26,60 94 32,41 
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Porovnání celostátních výsledků z II. kola volby prezidenta republiky, konané ve dnech 26. a 
27. ledna 2018, s výsledky ve volebním okrsku Malé Kyšice: 

Počet 
okrsků 

Voliči ve 
volič. sezn. 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy celk. 

Platné 
hlasy v % 

ČR 14 866 8 362 987 5 569 665 66,60 5 567 627 5 554 596 99,77 

MK        1 386 299 77,46 299 298 99,67 

 

 (Zpracováno z materiálů ČSÚ – volba prezidenta ČR.) 

KOMUNÁLNÍ VOLBY. Ve dnech 5. a 6. října 2018 se v České republice konaly volby do 
zastupitelstev obcí. V Malých Kyšicích okrsková volební komise sumarizovala tyto výsledky: 
Voliči zapsaní do seznamu voličů: 386, volební účast: 54,66 %, vydané obálky: 211, 
odevzdané obálky: 211, platné hlasy: 1 162. Pro tyto volby byla zaregistrována jen jedna 
volební strana: Malokyšická volba s devíti kandidáty. Ve volbách zvolení kandidáti:                                                                
MALOKYŠICKÁ VOLBA:     1 162 platných hlasů t. j. 100 %  

Poř. Kandidát 
příjmení, jméno, titul 

Počet hl. 
abs. 

Počet hl. 
v % 

Pořadí zvolení, 
pořadí náhradn. 

Mandát 

1. KUNA Jan 165 14,19 1 * 
2. BLÁHOVÁ Kateřina DiS. 157 13,51 4 * 
3. BLECHA Robert Ing. 157 13,51 5 * 
4. KRATOCHVÍL Milan 154 13,25 6 * 
5. REHBERGER David 158 13,59 2 * 
6. OLIVERIUS Miroslav Mgr. 158 13,59 3 * 
7. BREJCHA Jaroslav 146 12,56 7 * 

 

8. KUNOVÁ Veronika 31 02,66 1 - 
9. ŠOLTOVÁ Lada 36 03,09 2 - 

(Zpracováno z materiálů ČSÚ – volby do zastupitelstev obcí.) 

Volby do zastupitelstva naší obce, konané ve volební místnosti v budově obecního úřadu, 
měly u nás v uvedených dnech 5. a 6. října 2018 hladký průběh. Zástupkyně naší okrskové 
volební komise volební výsledky na přebíracím místě v Unhošti předávaly jako jedny 
z prvních, a to díky aktivnímu přístupu a dobře odvedené práci všech členek malokyšické 
okrskové volební komise ve složení: Eva Kunová, Jana Roulichová, Věra Doušová, Klára 
Davidovičová, Petra Fričová a zapisovatelka Ing. Lenka Markupová.    

Č. Kandidát: příjmení, jméno, titul Pol. 

příslušn. 

Česká 
republika 

počet hlasů 

ČR 

v % 

M. Kyšice 
poč.hlasů 

MK 

v % 

7. Zeman Miloš, Ing. SPO 2 853 390 51,36 113 37,91 

9. Drahoš Jiří,prof.,Ing.,DrSc.,dr.h.c. BEZPP 2 701 206 48,63 185 62,08 
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PŘIPOMENUTÍ 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA. V mnoha českých a moravských 
městech a obcích se ve státní svátek 28. října vysazovaly lípy, které budou připomínat 
jubileum 100 let vzniku dnes již neexistujícího společného státu Čechů a Slováků. U nás se 
návrhem na vysazení lípy na veřejném prostranství v Malých Kyšicích rovněž zabývalo 
zastupitelstvo obce, ale jeho členové došli k závěru, že se v obci nenachází vhodné místo, 
kam by měla být nově lípa vysazena. (Všechny původní – již pro stáří poražené lípy v obci – 
jsou nahrazeny vysazením lip nových.) Již tradičně obec zajistila položení věnce u pomníku 
obětí I. světové války a příčiny i význam 28. října 1918 byly uvedeny, či připomenuty 
v Malokyšických ozvěnách (č. 5/2018).   

IV. KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

DĚTSKÉ KULTURNÍ AKCE. Dětský maškarní bál obec pořádala dne 17. 3. 2018 v restauraci 
LIKA ve spolupráci s Labyrintem – střediskem volného času, vzdělávání a služeb Kladno. Dne 
2. 5. 2018 obec připravila a organizovala průběh Dětského dne, kdy věcné dary pro děti 
poskytl spolek UNHfree.net. Dne 8. prosince se opětovně v sále restaurace LIKA konala 
dětská Mikulášská zábava. 

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO V POTEPLÍ. Sochy světce Jana Nepomuckého jsou rozsety 
jak po celých Čechách, tak i ve světě. Podíváme-li se kolem sebe, tak jeho kamenná socha 
např. stojí mezi unhošťským kostelem a tamní farou, v Doksech, socha v sousedství doberské 
kaple Nalezení sv. Kříže je z roku 1706 a je nejstarší kamennou svatojanskou sochou na 
Kladensku; sem však byla instalována teprve v roce 1970. Od neděle 20. května tohoto roku 
máme sochu sv. Jana z Nepomuku i u nás – v Poteplí. Do Poteplí, jak informuje tabulka 
zavěšená na boční straně nově postavené kapličky, se socha dostala takto:        

„Za všechno může kmen potepelské lípy, který získal místní chatař a řezbář Jaroslav Davídek. 
Přivedl jej na myšlenku vytvořit sochu sv. Jana Nepomuckého a umístit ji do kapličky u mostu 
přes potok Kačák. S realizací této myšlenky mu pomohli dobří lidé: Patrik Jílek, MUDr. Michal 
Jurovčík, Vít Kindl, Jiří Malec, Vladimír Mašek a Jaroslav Voldřich.“  

Z uvedeného vyplývá, že se jedná o řezbářskou práci, umístěnou ve zděné novostavbě 
kapličky, která byla na přelomu měsíců duben/květen 2018 postavena hned za potepelským 
mostem při cestě na Roučmídu. V přítomnosti necelé stovky diváků dne 20. května 2018 
sochu i kapličku vysvětil administrátor římskokatolické farnosti v Unhošti P. ThDr. Gabriel 
Rijad Mulamuhič, Ph.D., O. Cr. Pan farář při té příležitosti vzpomněl životní příběh Johánka 
z Pomuku, později uctívaného jako sv. Jan Nepomucký, seznámil přítomné s důvody, pro 
které byl v roce 1721 papežem Inocencem XIII. blahořečen a následně v roce 1729 papežem 
Benediktem XIII. svatořečen. Sv. Jan Nepomucký je mimo jiné patronem Česka, ale i loďařů, 
vorařů a mlynářů, proto se jeho sochy nachází přímo na mostech nebo blízko vodních toků. 
Postavení kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého v Poteplí – nedaleko potoka Kačáku a 
navíc mezi dva mosty, je proto zcela namístě. Socha, vytvořená řezbářem Davídkem, je 
překrásná, do detailu propracovaná a zaslouženě budí pozornost všech tudy procházejících (i 
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projíždějících). Dobrá myšlenka, stejně tak i odborně provedené práce při stavbě kaple, se 
zdařily.  

ZE SPORTU. Dne 13. 6. 2018 v 17,45 hod. byl z malokyšické návsi odstartován I. horský běh 
na Kladensku s cílem na Vysokém vrchu (délka trati 2,8 km). Dle sdělení hl. organizátora 
Jiřího Bena Pucholta se běhu zúčastnilo 83 závodníků (včetně žen). Zvítězil v čase 12:09 min. 
Vít Hlaváč (*1997) v barvách AC Tepo Kladno, který soutěžil v kategorii A-muži do 39 let. 
Z žen byla nejrychlejší s časem 16:10 min. Jitka Šulcová (*1974), závodnice Maratón klubu 
Kladno, která startovala v kategorii G-ženy do 44 let.         

NETOPÝR BIKE FEST 2018 V POTEPLÍ. Akrobatické kousky na horských kolech, při kterých 
tuhne krev v žilách, napětí, ale i radost ze zvládnutí náročných bikerských disciplín dne 1. září 
2018 ovládly areál bývalého koupaliště v Poteplí a přilehlé lesy. Již pátým rokem si zde dali 
(se svolením lesní správy) dostaveníčko vyznavači extrémní cyklistiky, která si jakožto 
adrenalinový sport v posledních letech získává stále víc příznivců. Někteří soutěžící navíc 
zaznamenávají úspěchy nejen na domácí, ale i na světové sportovní scéně. Akci, jež je svým 
charakterem pro kladenský region jedinečná, příliš nepoznamenala ani nepřízeň počasí. 
Z původně registrovaných 73 závodníků se soutěže zúčastnilo 52 jezdců. Více než třetina 
závodníků byla z Kladenska, větší část pak z Prahy a Berounska. Sjezdová trať byla v deštivém 
počasí velmi náročná, ale závod se naštěstí obešel bez vážnějších zranění. (Bylo jen dvakrát 
šití a dvě lehčí zlomeniny.) Absolutním vítězem letošního ročníku NBF se stal Jan Lemon, 
který skončil ve sjezdu pátý, dařilo se mu ve skocích a v dualu bral bronz. Program vyvrcholil 
večerní after party s řadou dýdžejů. 

VYDÁNÍ VERŠOVANÉ POVÍDKY OD Č. BÍLA „HELA“. Dne 16. června 2018 sousední obec 
Bratronice vydala svoji monografii „Bratronická zastavení“ při příležitosti 790. výročí od první 
písemné zprávy o obci. Text pro vydání publikace zpracovali PhDr. Radoslav Müller, 
dlouholetý pracovník tamního obecního úřadu, a Mgr. Miroslav Oliverius, malokyšický 
kronikář. Ten se při kompletování textu seznámil s dávno již zapomenutou veršovanou 
povídkou bratronického rodáka Čeňka Ibla (1851-1902), jejíž tragický děj autor položil do 
dnešního bratronicko-malokyšického pomezí (do lesů pod Vysoký vrch, ke studánce ve 
Žlábku ap.). Po následném zjištění (v matričních knihách, v 19. století vedených farním 
úřadem CŘK v Bratronicích), že hlavní hrdinka pocházela a s rodiči skutečně žila na samotě 
Lipina u Bratronic, byl v časopise Vesna z r. 1887 také dohledán Iblův veršovaný text. Tento 
se po 131 letech opět dostal ke čtenářům a to tím, že zastupitelé obou dotčených obcí 
souhlasili se sloučením finančních prostředků, kterými bylo uhrazeno nové vydání Iblovy 
„Hely, veršované povídky z lesních samot“. Povídka společně s vysvětlujícím komentářem 
byla vydána v podobě společného zpravodaje „Bratronice naše obec a Malokyšické ozvěny“. 
Společný tisk se tak stal originálním vánočním dárkem, určeným všem čtenářům obou 
obecních zpravodajů.   
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V. OSOBNÍ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ OBČANŮ 

JUBILEA. Dne 10. dubna 2018 oslavila své 90. narozeniny paní Jaroslava Hemerková z ulice 
Hlavní v Malých Kyšicích. Dne 14. dubna 2018 rovněž 90. narozeniny oslavila paní Marie 
Barcalová z ulice Skalní. Dne 24. června 2018 oslavila 85. narozeniny paní Marta Kaňková 
z ulice Spojovací. 

VI. K MALOKYŠICKÉ HISTORII 

MALOKYŠICKÁ TJ SOKOL. Před 99 roky – dne 23. února 1919 - členové přípravného výboru 
v Malých Kyšicích připravili ustavující schůzi, ze které vzešla Tělocvičná jednota SOKOL. Díky 
vstřícnému přístupu Miroslava Davida ze Žiliny, t. č. starosty Sokolské župy Budečské, byly 
pro potřeby zdokumentování činnosti jmenované jednoty v elektronické podobě naší obci 
poskytnuty podklady sokolské provenience. Ty potom byly zpracovávány a zveřejňovány 
k seznámení občanů prostřednictvím zpravodaje obce Malokyšické ozvěny. (Vzhledem 
k tomu, že se v roce 2018 jednalo o zmapování a zveřejnění sokolské činnosti v obci v letech 
1919-1920, jedná se o dost obsáhlý materiál, není minulost malokyšické sokolské TJ 
přepisována do kroniky obce; činí se odkaz na jmenované obecní periodikum – na konkr. č. 
2/2018 až 5/2018.) 

VII. POČASÍ 

Celkově lze napsat, že sledovaný rok 2018 byl teplý, ale především suchý! Již samotný přelom 
z 31. 12. 2017 na 1. 1. 2018 byl poměrně teplý; denní teploty se přes den pohybovaly k 6 °C, 
bylo oblačno, nepatrné přeháňky, noční teploty nepřesáhly -2 °C. LEDEN: Nenaplnil se 
dlouhodobý výhled Českého hydrometeorologického ústavu z uváděného přelomu Nového 
roku: „Teplé počasí končí, nadprůměrné teploty se vrátí k normálním teplotám, o slovo se 
hlásí zima a sněžení!“ Ještě dne 6. 1. 2018 denní teplota dosahovala 8 °C, od 8. 1. sice 
nastalo oblačno s mírnými srážkami, denní teplota neklesla pod 5 °C. V polovině ledna 15. 1. 
bylo převážně slunečno s denní teplotou 3 °C. V závěru měsíce bylo převážně zataženo 
s denní teplotou od 4 do 12 °C. ÚNOR: Obdobný stav jako v lednu; únor byl rovněž teplý 
s teplotami kolem 4 °C, přes den oblačno až polojasno. Po 24. 2. teplota klesala k -5 °C. 
BŘEZEN: Začátek měsíce byl na teploměru ve znamení k 0 °C, ale dnem 10. 3. se oteplilo 
místy až na 14 °C. Od 14. 3. teplota začala pozvolna klesat, a to až do 17. 3., kdy se zastavila 
na 1 °C. Dalším měřením teploty od 24. 3. bylo zjištěno její zvyšování – dne 31. 3. vystoupila 
na 13 °C, ale s krátkou dešťovou přeháňkou. DUBEN: Opětovně stoupající teplota – např. dne 
14. 4. bylo slunečno až polojasno při denní teplotě do 20 °C. Ke konci měsíce zataženo 
s deštěm – 19. 4. dešťová přeháňka při teplotě do 19 °C. KVĚTEN: od samého začátku tohoto 
měsíce šla denní teplota pozvolna nahoru: 3. 5. 21 °C, 7. 5. 23 °C, 14. 5. 24 °C, 23. 5. 25 °C, 
26. 5. 26 °C až 31. 5. dosáhla 29 °C. Měsíc byl skoro bez dešťových srážek. Ve středu 23. 5. se 
obloha zatáhla a konečně jsme čekali na „pořádný“ déšť, jenže v noci se malokyšickému 
katastru asi „těžké dešťové“ mraky vyhnuly. O to větší bylo naše překvapení, když jsme se 
z televizního vysílání a následně i z denního tisku dozvěděli, že v některých regionech ve 
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středních Čechách „voda bleskově zaútočila a pak zase odtekla“. Např. jednu z největších 
škod blesková povodeň napáchala 25. 5. v Zaječově na Berounsku. Také říčka Litavka se 
rozvodnila, v Berouně dosáhla druhého povodňového stupně v uvedený den ve 2.10 hodin, 
kdy měla výška její hladiny 226 cm a průtok 127 m3 za vteřinu. V poslední květnový den byly 
hlášeny drobné přeháňky a bouřky s teplotami do 30 °C. ČERVEN: Začátek měsíce byl rovněž 
dost teplý: 7. 6. 28 °C, 9. 6. 31 °C, 16. 6. 27 °C, potom denní teploty mírně klesly mezi 18-20 
°C. Přestože bylo oblačno, přeháňky byly stále minimální. A nastoupil ČERVENEC a s ním 
pravá prázdninová letní vedra při skoro jasnu a polojasnu: 2. 7. 20 °C, 4. 7. 28 °C, 7. 7. 27 °C. 
Dne 9. 7. při polojasnu s dešťovou přeháňkou se teplota zastavila na 24 °C, ale např. 13. 7. již 
zase bylo 27 °C, 16. 7. 28 °C, 19. 7. drobná přeháňka s 25 °C. Dne 27. 7. se teplota při jasné 
obloze vyšplhala na 29 °C a meteorologové začali varovat: „Úmorná vedra s tropickými 
teplotami až 34 °C a k tomu s tropickými nocemi s teplotou nad 20 °C by měly vydržet i 
v příštích dnech Vysoké teploty mohou jen na krátko srazit občasné intenzívní lokální bouřky, 
v nichž nelze vyloučit přívalový liják.“ Dnem 28. 7. teploty začaly skutečně stoupat na 33 °C. 
SRPEN: Dne 4. 8. byl v pražském Klementinu zaznamenán teplotní rekord 36 °C. (Od 
počátečního roku zdejšího měření teploty, tedy od roku 1775, čtvrtému srpnu „vévodila“ 
teplota 34 °C, naměřená v r. 1986.) Další měření denní teploty v obci: dne 11. 8. 25 °C, 18. 8. 
27 °C, 23. 8. 33 °C. V tento den denní tisk přinesl zprávu: „Vlna tropických veder končí. 
Ochladí se! Česko si konečně oddychne od vlny veder, která trápila šest týdnů. Už v pátek (24. 
8.) totiž postoupí do střední Evropy vlnící se studená fronta, která přinese změnu počasí – 
déšť a ochlazení až o 15 stupňů Celsia. Tropické třicítky už by být neměly. … Přestože častěji 
zaprší, půdní vláhový deficit deště nevyrovnají. V půdě momentálně chybí 40 až 80 milimetrů 
vody a na její doplnění by bylo potřeba podstatně větší množství srážek, nejlépe v podobě 
dlouhodobého, ale mírného deště, aby se voda mohla do půdy vsáknout. Sucho u nás je na 72 
tisících km2, což je na 92 % území České republiky.“ A skutečně od 25. 8. bylo zataženo 
s teplotou 25 °C. Jenže 29. 8. již zase bylo jasno a denní teplota opět dosáhla na 28 °C. ZÁŘÍ: 
Dne 1. 9. bylo oblačno až zataženo s mírným deštěm při teplotě do 19 °C. Teploty v dalších 
dnech se pohybovaly slabě přes 20 °C; dne 22. 9. klesly na 18 °C a dne 29. 9. dokonce na 14 
°C. ŘÍJEN: Měsíc to byl poměrně teplý – např. 6. 10. přes den naměřena teplota 22 °C, 13. 10. 
denní teplota 22 °C, dne 20. 10. 17 °C. Ke konci měsíce se ochladilo na teplotu k 10 °C, ale 
dešťových srážek bylo minimálně. Oslavy 28. 9. proběhly při chladném a deštivém (prý 
„vlezlém“) počasí, kdy denní teploty se pohybovaly mezi 12 až 15 °C, oblačnost začala ubývat 
až ve druhé polovině dne. LISTOPAD: Začátkem měsíce bylo převážně zataženo, ráno 
s ojedinělými mlhami, denní teplota do 10 °C. Dne 7. 11. při polojasnu se teploty zvedly až na 
17 °C. Prostředek listopadu byl ve znamení mírného poklesu teplot k 10 °C (dne 16. 11. 
pokles na 7 °C). Dne 19. 11. bylo zataženo místy se slabým sněžením při teplotě 3 °C. 
Takovéto počasí přešlo i do následujícího měsíce – PROSINEC: Dne 1. 12. oblačno až 
zataženo, naměřena denní teplota 3 °C. Dne 3. 12. přes den občasný déšť při teplotě do 10 
°C. Dne 15. 12. se denní teplota v obci pohybovala při 0 °C. Dne 22. 12. teplota do 10 °C, déšť 
se sněhem. Od 27. do 29. 12. oblačno, zatažená obloha se změnila ke konci měsíce na 
polojasnou a teploty klesly z 9 °C na 6 °C, nezaznamenán déšť. (Zápisy z ledna-prosince 2018) 
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VIII. UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI (dle informací z denního tisku) 

STÁTNÍ DLUH. Dle informací sdělovacích prostředků z prvních dnů roku 2018: „Na každého 
Čecha k 1. lednu 2018 připadal dluh státu ve výši zhruba 153 000,- Kč. Státní dluh, který 
vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu, v loňském roce dosáhl 1,62 
biliónu korun a byl o více než 11 miliard vyšší než předloni. A to i přesto, že stát v uplynulém 
roce hospodařil s druhým nejlepším výsledkem za posledních dvacet let. (Informace ze 4. 1. 
2018) 

NEZNALOST HISTORIE VLASTNÍ ZEMĚ. Z odborné studie Sociologického ústavu Akademie 
věd, zpracované začátkem roku 2018, vyplynulo, že Češi jsou sice hrdí na historii své země, 
současně ale většina lidí přiznala, že o minulosti mnoho konkrétních znalostí nemá a ani je 
aktivně nevyhledává. O historii země se vůbec nebo málo zajímá 59 procent Čechů. Svoje 
znalosti hodnotí jako podprůměrné 42 procent občanů, jako průměrné 48 procent 
dospělých. Za znalce historie se považuje jen osm procent Čechů. Minulost své země 
poznávají spíš prostřednictvím historických filmů, televizních seriálů, návštěv hradů či jiných 
kulturních památek než studiem odborných publikací či vyhledáváním v archivech a muzeích. 
Mladší generace konkrétní informace hledá většinou na internetu, a ne v odborných 
publikacích. Je však potěšitelné, že historii lidé také poznávají formou historek a pověstí 
spjatých se svým regionem, s místem kde žijí. (Informace z 8. 1. 2018) 

CHŘIPKOVÁ EPIDEMIE A SPALNIČKY. Na přelomu ledna a února 2018 v České republice 
počet nemocných respiračními infekcemi včetně chřipky raketově stoupal a stáli jsme na 
prahu chřipkové epidemie. Dne 3. února epidemie chřipky na celém území republiky vypukla 
naplno, na sto tisíc obyvatel bylo evidováno 1722 nemocných; na svědomí měla již deset 
životů. O měsíc později – k 3. březnu – už to bylo na sedmdesát mrtvých. Příznaky chřipkové 
epidemie (horečka 39 °C i více, zimnice, dýchací potíže, kašel, bolesti těla – zejm. svalů, 
bolest hlavy, třes, únava, ojediněle zvracení nebo průjem) se objevily i u – ne přesně 
zjištěného počtu – malokyšických občanů; nikdo naštěstí v naší obci nezemřel. Od začátku 
roku 2018 se v České republice začaly vyskytovat případy spalniček; soudilo se, že ve většině 
případů toto vysoce nakažlivé virové onemocnění k nám bylo zavlečeno z Ukrajiny. 
(Informace ze 3. 2. a 3. 3. 2018) 

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY – PCHJONGČCHANG 2018. A znovu po čtyřech letech jsme seděli u 
televizních obrazovek a sledovali sportovní klání na XXIII. ZOH, které byly pořádány 
v jihokorejském Pchjongčchangu. Zahájení se zúčastnil rekordní počet zemí – 92. Necelou 
padesátku českých sportovců přivedla na plochu s českou státní vlajkou snowboardkrosařka 
Eva Samková. Olympijský oheň nad místem konání ZOH plál do 25. 2. 2018. V medailovém 
pořadí 28 států, které získaly alespoň jednu ze tří možných medailí, se reprezentanti České 
republiky umístili na 14. místě (se 2 zlatými, 2 stříbrnými a 3 bronzovými medailemi). Tváří 
ZOH se stala „naše“ Ester Ledecká, která vybojovala dvě zlaté medaile ve dvou různých 
sportech – triumfovala v lyžařském super-G a dále ovládla paralelní obří slalom na 
snowboardu. „To je nářez!“, psal denní tisk. Očekávalo se, že česká hokejová reprezentace 
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by mohla zopakovat zlatý úspěch ze ZOH v Naganu, ale rozplynul se i bronzový sen; v utkání 
o postup do finále nás porazili Olympijští sportovci Ruska 3:0. Ve finále poražených, tedy 
v zápase o bronz, naše reprezentace podlehla Kanadě 4:6. (Informace ze ZOH ve dnech 10. 2. 
- 26. 2. 2018)     

JUBILEUM STARTU ČS. KOSMONAUTA DO VESMÍRU. První a jediný čs. kosmonaut Vladimír 
Remek (*1948) dne 2. března 1978 (před 40 roky) startoval do vesmíru z kosmodromu 
Bajkonur ve dvojici s Rusem Alexejem Gubarevem. Vojenský pilot Remek byl 87. člověkem ve 
vesmíru a jeho letem v kosmické lodi Sojuz 28 se tak Československo stalo po SSSR a USA 
třetí zemí, jejíž občan odstartoval na oběžnou dráhu. (Informace z 3. 3. 2018) 

KELTSKÝ TELEGRAF. V první jarní sobotu – 24. 3. 2018 – ohňové vatry, umístěné na vrcholech 
240 kopců po celé České republice, si předávaly světelný signál stejně, jako tomu bylo v době 
našich předchůdců – Keltů. Jedním z přihlášených míst bylo i stanoviště na Vysokém vrchu u 
Malých Kyšic.  S předáváním světelného signálu se mělo začít v 19.30 hodin na Bílém Kámenu 
u Velkých Popovic a mělo se končit po 21. hodině v několika cílových místech. Kdy, a s jakým 
úspěchem, byl signál přebírán a předáván z našeho Vysokého vrchu, se nepodařilo zjistit. 
Stejně jako v minulých letech, i letos byl smyslem Keltského telegrafu návrat k planetě Zemi 
a k přírodě s přicházejícím jarem, které vrací světlo do krajiny. Vzájemně se tak propojují 
nejen jednotlivé vatry, ale i lidé, kteří přicházejí na jednotlivé kopce ve večerní hodinu. 
(Informace z 24. 3. 2018)  

NÁVRH NOVÉ VERZE STÁTNÍ HYMNY. V závěru měsíce března 2018 rozbouřil hladinu 
veřejného mínění Český olympijský výbor, který si u skladatele Pavla Boka zadal novou verzi 
české hymny. Výsledek nenadchl a k věci se vyjadřovali i politici. Prezident republiky Miloš 
Zeman prohlásil, že na hymnu se nemá sahat. „Věci jako je hymna, státní vlajka a některé 
další symboly, by měly kvůli tradici zůstat zachovány a neměly by se měnit jako módní 
doplňky.“ Problém s iniciativou ČOV ale ležel jinde. Už důvody, kterými bylo argumentováno, 
zněly dost podivně. Kupříkladu, že ČOV prý chtěl jen rozpoutat diskusi. Nebo že současná 
verze hymny je příliš krátká. Kratší než časový limit povolený pro hymny na vrcholných 
sportovních akcích, takže vítězní čeští sportovci mají méně času si ji užít. Nebo že není 
dostatečně „vlastenecká“. Otázkou však zůstává: Proč by ale právě ČOV měl být hybatelem 
úprav hymny, navíc z uváděných důvodů? Hraje se hymna snad jen na sportovních akcích? 
Asi přesně vystihl podstatu problému Miroslav Kalousek: „Jak si mohl ČOV dovolit vynaložit 
600 000 Kč na něco, co mu vůbec nepřísluší?“ Částka 600 tisíc korun, kterou tedy vynaložil 
státem jinak podporovaný ČOV není zrovna malá a dalo se předpokládat, že projekt 
zkrachuje už na svém začátku. Nelze se ubránit dojmu, že za projektem, jako je úprava státní 
hymny, který by měl být zcela v rukou státu, když už by se měl vůbec realizovat, stojí zase jen 
různí sponzoři a další soukromé zájmy … a zase i zde si několik lidí přijde na slušné peníze. 
(Informace z 29. 3. 2018) 

CÍRKEVNÍ RESTITUCE. Vydávání restitučního majetku církvím je u konce. Státní pozemkový 
úřad i Lesy ČR vyřídily naprostou většinu církevních žádostí. Hlavně katolické církvi vydaly 
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133 tisíc hektarů lesů a 36 tisíc hektarů polí a luk. Církve jsou tak v dnešní době po státu 
největším vlastníkem půdy v České republice. (Informace ze 17. 3. 2018) 

STÁRNOUCÍ ČESKÁ REPUBLIKA. Česká populace stárne a tento trend se bude dál 
prohlubovat. Češi a Češky ve věku 65 let a víc tvoří nejdynamičtěji rostoucí skupinu obyvatel. 
V současnosti představují pětinu populace. (Už každý pátý je senior!) Počet obyvatel České 
republiky v průběhu roku 2017 poprvé v historii státu přesáhl hranici 10,6 milionu obyvatel, 
z nichž jsou dva miliony seniorů. Pro srovnání např. v roce 1950 žilo v republice 735 tisíc 
obyvatel ve věku 65 a více let. V současnosti se prodlužuje délka života, což znamená, že Češi 
tráví v důchodu v průměru 24 let. Současně v Česku ubývá mladých lidí, za posledních 15 let 
klesly počty mladých lidí do 29 let o tři čtvrtě milionu na 3,3 milionu osob. To je necelá 
třetina populace. Poměr počtu osob starších 65 let k počtu osob v produktivním věku (15-64 
let) se má do roku 2060 téměř zdvojnásobit a dosáhnout zhruba 56 procent upozorňuje 
Konvergenční program schválený vládou a předložený Evropské unii. (Informace ze 7. 5. 
2018) 

KŮROVEC NEJEN V OKOLNÍCH LESÍCH. Suché počasí v letošním roce dávalo optimální 
podmínky pro namnožení se lýkožrouta smrkového, lidově nazývaného kůrovec. Suché 
vzrostlé, tedy napadené, stromy se již koncem jara objevily jak v okolních lesích, tak i 
v některých malokyšických zahradách. Všechny majitele napadených stromů obecní úřad 
prostřednictvím obecního zpravodaje upozornil na nutnost zamezení dalšího rozšiřování 
kůrovce, a vyzval k pokácení těchto napadených stromů a k rozřezání dřeva na max. 30 cm 
dlouhé špalky a k jejich rozštípnutí na polovinu. V řadě případů byla výzva ze strany občanů 
akceptována. Citace z denního tisku: „Lesníci ještě nestačili vytěžit všechny stromy napadené 
kůrovcem a je tu další problém. Zatímco v běžných letech se tento brouček rozmnožuje 
obvykle dvakrát za rok, letos se kvůli častému nástupu suchého a teplého počasí vyrojí 
nejméně třikrát, možná i čtyřikrát. Nálet nových brouků tak může být plošně po celé republice 
pro řadu dalších smrkových porostů doslova smrtící.“ Odborníci na ochranu lesa potvrzují, že 
proti loňsku se v některých lokalitách objevuje až desetinásobné množství kůrovců.“ 
(Informace ze 7. 6. 2018) 

FOTBALOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA 2018 V RUSKU. Přestože se česká fotbalová reprezentace 
neprobojovala na světový šampionát fotbalu do Ruska, v celé České republice (včetně 
Malých Kyšic) byly tedy i v našich domácnostech a restauracích prostřednictvím televizního 
vysílání jednotlivé zápasy bedlivě sledovány. Fandilo se Chorvatům, Dánům, Angličanům, ale 
i obětavě hrajícím fotbalistům „malého“ Islandu. V neděli dne 15. července 2018 došlo 
k zodpovězení otázky: Kdo bude novým mistrem světa v tomto nejpopulárnějším sportu 
planety? V moskevském finále mužstvo Francie porazilo Chorvaty 4:2. Před tím v Petrohradě 
v utkání o bronz zvítězili Belgičané nad Anglií 2:0. (Informace z 16. 7. 2018) 

LETY I PŘES NÁS. Letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni v první polovině roku odbavilo 7,464 
milionu cestujících, což meziroční vzestup o celou desetinu. Důvodem takového růstu je 
především výrazné posilování kapacit dopravců na stávajících linkách a zřizování nových 
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leteckých spojení, včetně dálkových (např. nová linka do Filadelfie, posílení letů do Kanady). 
Vzhledem k dosavadnímu vývoji je reálné, aby se pražské letiště za celý rok 2018 přiblížilo 
rekordní hranici 17 milionu odbavených. Ve sledovaném období byla nejnavštěvovanější 
zemí Velká Británie, kam z Ruzyně směřovalo 963 142 cestujících, dalšími v pořadí byly Itálie, 
Rusko, Německo a Francie. Na ruzyňském letišti platil od 25. 3 do 27. 10. 2018 letový řád, 
který cestujícím nabízel přímé lety do 157 měst a 51 zemí. (Informace z 19. 7. 2018) 

NEJDELŠÍ ZATMĚNÍ MĚSÍCE V NAŠEM STOLETÍ. Měsíc v úplňku se v pátek 27. 7. 2018 ponořil 
téměř na dvě hodiny do pozemského stínu (mezi 21.30 až 23.13 hod.) a měl získat zvláštní 
cihlově oranžové až rudé zabarvení. Jednalo se o úplné zatmění Měsíce, nejdelší za tohle 
století. Nakonec diváci, alespoň naši v Malých Kyšicích, byli zklamáni, protože výhled halily 
mraky. Delší zatmění Měsíce, než bylo to letošní, to už budou sledovat až naši potomci, 
protože se odehraje za 105 let v roce 2123 a bude ještě o tři minuty delší. (Informace z 28. 7. 
2018) 

POSÍLÁNÍ POHLEDNIC. Bývalo železným pravidlem pro řadu Čechů posílat z prázdnin a 
dovolených svým blízkým pohlednice. Ročně jich ovšem citelně ubývá, a to kvůli konkurenci 
mobilů, ale i nekřesťanskému zdražování poštovného ze strany České pošty. Zatímco před 
pěti lety si Česká pošta za obyčejnou zásilku do 50 gramů, kterou je i pohlednice, účtovala 13 
korun, od února 2018 účtuje 19 korun. To je ve srovnání třeba s cenou MMS zaslané 
z „chytrého“ telefonu nesrovnatelná drahota. Zasílání psaných pohlednic, ale i dopisů, klesá 
každý rok v průměru o osm až deset procent. Klasická pohlednice má nicméně u nás tradici a 
měla by se i v budoucnu udržet. Zejména starší lidé, kteří nemají „chytrý“ telefon, od 
pohlednic většinou neupouštějí. Své klasické pohlednice v České republice vydávají také 
města a obce – viz např. i vydaná pohlednice obce Malé Kyšice. (Informace ze 4. 8. 2018) 

NA LETNÍ OBLOZE PŘELET PERSEIDŮ. Nelze doložit, zda někdo z malokyšických občanů 
z neděle 12. 8. na pondělí 13. 8. 2018 mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní na obloze 
sledoval „padání hvězd“. Podmínky pro sledování zářících meteorů z meteorického roje 
Perseid v podobě čar měly být ideální. První zmínky o tomto úkazu pochází z první poloviny 
3. století našeho letopočtu v souvislosti s umučením svatého Vavřince v r. 258. Že se jedná o 
astronomický úkaz, to prokázal až italský astronom Givanni Schiaparelli (1835-1910) ve 
druhé polovině 19. století. Prachové částice zvané meteroidy se střetávají se Zemí, která 
prochází po své dráze, a v atmosféře zazáří jako meteory, a to každoročně mezi 17. 
červencem a 24. srpnem. (Informace z 11. 8. 2018)  

ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ. Zpráva z tisku: „Čeští senioři si příští rok rekordně přilepší. Důchody od 
ledna 2019 stoupnou včetně valorizace v průměru o 900 korun měsíčně. Penzisté nad 85 let 
dostanou navíc přidáno o tisícikorunu.“ Sněmovna dne 22. 8. 2018 na své schůzi již o 
důchodech rozhodovala podruhé, protože Senát v návrhu původní vládní novely prosazoval 
změnu, aby tisícikorunu dostali i ti, kdo jsou v důchodu 25 let. Poslanci ale senátní návrh 
zamítli a novelu schválili v původním znění. Senátní verze „trestala“ lidi, kteří pracovali déle a 
nastoupili tak do penze později. (Informace z 23. 8. 2018) 
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KE STÁTNÍMU SVÁTKU DNE 28. ŘÍJNA 2018. Na jedné straně se na celostátní úrovni, na 
mnoha místech Čech a Moravy, sté výročí vzniku Československé republiky připomínalo 
četnými kulturně-společenskými akcemi, oslavovalo se, připomínali se ti, kteří měli největší 
význam při vzniku nového státu – tehdejšího Československa. Uvedenému výročí věnovaly 
četné své příspěvky všechny celostátní i regionální sdělovací prostředky. Na druhé straně se 
objevovaly názory, proč oslavovat již dvacet pět let neexistující stát, když Češi a Slováci, ač 
začleněni do Evropské unie, jdou odloučeně – svou vlastní cestou. Při té příležitosti ve 
sdělovacích prostředcích také zaznívala kritika na stávající situaci v České republice, na 
činnost zákonodárných sborů, vlády i prezidenta republiky. Na dokreslení této „naší doby“ 
citován příspěvek politologa Jiřího Pehe, který nazval „Kdyby na Hrad přišel Masaryk“. Autor 
napsal: „Kdyby se hradní ceremonie, která završí oslavy stého výročí založení Československa, 
mohl zúčastnit jako pozorovatel Tomáš G. Masaryk, asi by se hodně divil. Nejprve by zjistil, že 
země, kterou zakládal, už neexistuje. Ba co víc, při pohledu na pozvané by zjistil, že jsou tu 
kromě pozvaných diplomatů jen Češi, protože jím založený stát za sto let „poztrácel“ další 
národnosti. A aby toho nebylo málo, dozvěděl by se od nejednoho z přítomných politiků, že i 
v této dnes etnicky relativně homogenní zemi žije až příliš mnoho cizinců a jejich přílivu je 
třeba se zuby nehty bránit. Při poslechu současné hlavy státu, který nepochybně bude jako ty 
předešlé „spatra“, pepřeným urážkami oponentů, by si uvědomil, že bude-li chtít slyšet od 
dědiců Československa projev prezidentský, musí jet do Bratislavy. Následně by zjistil, že celá 
ceremonie není zrežírovaná jako oslava státu, v níž prezident má hrát jen víceméně neutrální 
roli hostitele, ale jako jakýsi polosoukromý happening. A že tedy mnohá vyznamenání jsou 
udílena nikoliv podle zásluh o stát, ale podle toho, jak se staví k současnému prezidentovi. A 
že kvůli použití stejného kritéria v sále chybí někteří rektoři nebo zákonodárci a další 
významné osobnosti. Což o to, i Masaryk sám dokázal být tvrdý k těm, kterými pohrdal, ale 
řídil se trochu jiným klíčem. Odmítal třeba podat ruku politikům namočeným v nějaké 
korupční aféře. Asi by se tedy dost divil, když by v první řadě viděl trestně stíhaného premiéra 
a vedle něj bývalého prezidenta, který amnestoval před odchodem z úřadu tuneláře z 90. let. 
Coby přesvědčený Evropan, který přijal ideu samostatného státu až poté, co se nenaplnily 
jeho představy o vytvoření nějaké federace či konfederace malých evropských států, by se 
dost divil, jak početná je ve Vladislavském sále skupina politiků, kteří myslí, že Česko je pupek 
světa, a Evropskou unii berou jako nutné zlo. Naštěstí pro něj by se už nemohl zúčastnit 
ceremonie v příštím roce. Je totiž jisté, že pokud by to uviděl, „masarykovsky“ zhodnotil, 
nedostal by znovu pozvánku. (Deník Právo, 27. 10. 2018) 

Projednáno bude na schůzi zastupitelstva obce Malé Kyšice dne 18. prosince 2019.  

Předkládá: Jan Kuna, starosta obce.  

Zpracoval v měsících říjen-listopad 2019: Mgr. Miroslav Oliverius, kronikář obce   
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NÁVRH ZÁPISU DO KRONIKY OBCE MALÉ KYŠICE ZA ROK 2018 

Podle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí: „Každá obec vede kroniku, do 
níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro 
informaci i poučení budoucím generacím.“ Podle § 3 cit. zákona se „zápis do kroniky 
provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec“. 
Ustanovení § 4 cit. zákona přiznává právo občanům starším 18 let navrhnout písemně 
změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů podle 
okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní. Dávám tak na vědomí 
občanům naší obce níže uvedený návrh zápisu do Kroniky obce Malé Kyšice za 
kalendářní rok 2018. Případné připomínky, doplňky, opravy, návrhy na změnu – 
v písemné podobě – je možné doručit na Obecní úřad v Malých Kyšicích, a to 
v termínu: do 16. prosince 2019. 

                                                                                         Jan Kuna, starosta obce 

 
 

I. ÚVODEM 

Vstoupili jsme do roku 2018, do roku, ve kterém jsme si dne 28. října připomněli 
uplynulých sto let od vzniku Československé republiky. Tento den se stal mezníkem v našich 
dějinách. Je to den, kdy došlo k národnímu osvobození; jednalo se o naše vytržení 
z habsburské říše, ze svazku, který nám byl až příliš těsný. Jednalo se o obnovení národního 
státu. Zároveň však na něj vzpomínáme s nostalgií, protože je tomu již čtvrt století, co 
„náš“ společný stát se bez referenda rozpadl. Neopomenuli jsme si proto připomenout 
alespoň zásluhy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Toho 
jako jeden z prvních v listopadových dnech roku 1989 také připomněl, a na jeho dílo se 
odvolal, budoucí československý prezident Václav Havel. Bohužel i on se nakonec podílel na 
rozdělení Československa, čímž napomohl rozbourat to, co T. G. M. a „muži října 1918“ 
začali stavět. O půlnoci z 31. 12. 1992 na 1. 1. 1993 společný stát Čechů a Slováků přestal 
existovat a oba svébytné národy se vydaly vlastní cestou. Dvacátý osmý říjen zůstává i tak 
v České republice státním svátkem. Připomínáme si s hrdostí sice neexistující stát, ze 
kterého však vzešla, nebo jím alespoň prošla, dlouhá řada osobností – v podobě politiků, 
vědců, umělců, sportovců a dalších, kteří dokázali Československo zvýraznit nejen na mapě 
Evropy, ale i na mapě světa.   

 Vznik Československa je neodlučně spojen s ukončením „velké války“, která 
následně dostala přívlastky „první světová“, proto jsme si v tomto roce také připomněli sto 
let od jejího konce. I občané naší obce se tenkrát radovali, ale čtyři malokyšičtí muži se 
domů již nikdy nevrátili. Jejich jména jsou v naší obci vytesána na pomníku obětí světové 
války: Josef Anýž, Josef Šíma, Václav Vlček a František Vydra. Jedním ze symbolů býv. 
Československa, ale i České republiky z doby vzniku republiky, je státní hymna „Kde domov 
můj“; hudbu na slova Josefa Kajetána Tyla složil František Škroup. A právě v roce, kdy si 
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připomínáme sté výročí obnovení české státnosti, tak naši „Olympionici“ odstartovali 
debatu, aby naše česká státní hymna byla monumentálnější, aby se hrály dvě sloky, aby se 
dopřál vítězným českým sportovcům delší pocit zadostiučinění …  

II. VĚCI VEŘEJNÉ 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

Během sledovaného roku zastupitelstvo obce zasedalo sedmkrát, z toho jedno 
zasedání se konalo bezprostředně po komunálních volbách v říjnu t. r. a bylo tak zasedáním 
„ustavujícím“ (viz dále). 

21. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 14. února 2018: Hlavními 
body programu byla realizace výstavby in-line dráhy. Návrh starosty obce Jana Kuny na 
vypsání výběrového řízení na zhotovitele akce „Výstava in-line dráhy“ byl jednomyslně 
schválen, stejně jako návrh na podání žádosti o dotaci na akci „Výstavba in-line dráhy“ ze 
Středočeského Fondu obnovy venkova. Rovněž došlo ke schválení výběrového řízení na 
zhotovitele akce „Zpevnění plochy sběrného místa“. V diskusi se zastupitelé obce zabývali 
problematikou přeplněných kontejnerů na tříděný odpad a všeobecně bylo poukázáno na 
nepořádek v obci. Hledaly se možnosti, jak nejlépe tuto situaci vyřešit. V otázce, jak 
postupovat při likvidaci kalamitního stavu výskytu kůrovce, starosta obce m. j. zdůraznil 
nutnost pokácení suchých stromů ve stráni v malokyšické části Hřebenka. Kácení bylo 
realizováno v době uzavření přilehlé komunikace, kdy nedošlo k ohrožení projíždějících 
motorových vozidel. 

22. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 8. března 2018: S 
odkazem na schválení návrhů na vyhlášení výběrových řízení při únorovém zasedání 
zastupitelstva obce zastupitelé schválili zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Výstavba in-line dráhy“; hodnotící komise vybrala ze šesti nabídek, které byly na obecní 
úřad doručeny v řádném termínu, dle stanovených kritérií firmu AQUARIUS, spol. s r.o. 
Zastupitelé dále hlasovali a jednomyslně schválili zhotovitele na akci „Zpevnění plochy ve 
sběrném místě“; hodnotící komise vybrala ze tří nabídek, které došly v řádném termínu, dle 
stanovených kritérií firmu DestroMechanizace s.r.o. Byla schválena účetní závěrka Mateřské 
školy Malé Kyšice za rok 2017 včetně schválení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření 
Mateřské školy Malé Kyšice za rok 2017. 

23. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 27. června 2018: 
Zastupitelé obce v zákonném termínu schválili opětovně sedmičlenné zastupitelstvo obce 
Malé Kyšice na volební období 2018-2022. Dále se zabývali majetkovými otázkami obce: 
schválili návrh darovací smlouvy, týkající se části pozemku parc. st. č. 132 v k. ú. Malé Kyšice; 
jedná se o dar Ing. Roberta Blechy (část chodníku) s tím, že obec uhradí poplatky spojené 
s převodem pozemku na obec Malé Kyšice. Byl schválen prodej části pozemku parc. č. 506/2 
v k. ú. Malé Kyšice o výměře 45 m2, který vznikl oddělovacím geometrickým plánem a je 
označen jako parc. č. 506/8. Jedná se o část pozemku, který dlouhodobě užívá paní Štěpánka 
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Frantová. Jednomyslný souhlas pozemek prodat v souladu se stávajícími cenami pozemků, 
ale s podmínkou zřízení věcného břemene vstupu na pozemek pro obec Malé Kyšice. 
Závěrečným bodem jednání bylo schválení návrhu starosty obce ohledně žádosti o dotaci na 
výstavbu budovy mateřské školy; bez přiznání této dotace obec není schopna z finančních 
důvodů realizovat stavbu objektu „nové“ mateřské školy. Zastupitelstvo proto hlasovalo a 
schválilo podání žádosti o dotaci z programu 133 310 „Rozvoj výukových kapacit mateřských 
a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky dle výzvy č. 6 Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy“ a navýšilo rozpočet pro mateřskou školu o 50 000,- Kč. 
V diskusi bylo poukázáno na zrušení sběrného místa pro bioodpad v obci, které dle 
diskutujícího s sebou přináší zakládání „černých“ skládek v okolních lesích, proto nechal ke 
zvážení, aby se zastupitelé s tímto problémem zabývali, i když doznal, že neví, jaké opatření 
k zamezení černých skládek by měli přijmout. Starosta obce konstatoval, že náhradní řešení 
za uzavření sběrného místa – tj. zajištění svozu bioodpadu z naší obce 1x za 14 dnů – se 
osvědčilo. 

24. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 26. září 2018: Obecní 
zastupitelstvo schválilo návrh na podání žádosti o dotaci na dostavbu chodníku v Hlavní ulici 
z programu „Bezpečnost“ u Státního fondu dopravní infrastruktury se závazkem 
spolufinancování uvedené investiční akce. Schválilo ukončení působnosti sociálně-kulturní 
komise a komise životního prostředí společně s termínem voleb do zastupitelstev obcí. 
Zabývalo se a následně došlo ke schválení návrhu na vypsání výběrového řízení na 
prodloužení vodovodního řadu Malých Kyšicích – v ulici U Jezu, a to včetně návrhu na 
schválení příspěvku na vybudování této vodovodní přípojky. 

Ustavující (1.) zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 30. října 2018: Na 
základě výsledků voleb do zastupitelstva obce konaných celostátně v České republice dne 5. 
a 6. října 2018 (viz dále) zvolení kandidáti do zastupitelstva obce složili zákonem o obcích 
předepsaný slib. Následovalo jednání zastupitelstva, které jednomyslně: 

- zvolilo starostou obce Jana Kunu, 
- zvolilo místostarostkou obce Kateřinu Bláhovou, DiS., 
- zřídilo finanční výbor, 
- zřídilo kontrolní výbor, 
- zřídilo sociálně-kulturní komisi, 
- zřídilo komisi pro životní prostředí, 
- zvolilo předsedou finančního výboru Davida Rehbergera a členy: Jaroslava Brejchu a 

Milana Kratochvíla, 
- zvolilo předsedou kontrolního výboru Ing. Roberta Blechu a členy: Ladu Šoltovou a 

Mgr. Miroslava Oliveriuse, 
- zvolilo za předsedu sociálně-kulturní komise Mgr. Miroslava Oliveriuse a členy: Ing. 

Lenku Markupovou a Veroniku Kunovou, 
- zvolilo předsedou komise pro životní prostředí Milana Kratochvíla a členy: Davida 

Rehbergera a Ing. Roberta Blechu, 
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- schválilo stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 
celků, v platném znění, v maximální výši, a to ode dne 1. listopadu 2018 za následující 
funkce: 

o Jan Kuna – neuvolněný starosta 
o Kateřina Bláhová, DiS. – neuvolněná místostarostka  
o David Rehberger – neuvolněný předseda finančního výboru 
o Ing. Robert Blecha – neuvolněný předseda kontrolního výboru 
o Jaroslav Brejcha – neuvolněný člen finančního výboru  
o Mgr. Miroslav Oliverius – neuvolněný předseda sociálně-kulturní komise 
o Milan Kratochvíl – neuvolněný předseda komise životního prostředí 

- schválilo poskytování obdobných odměn i osobám, jež jsou členy výborů a komisí, ale 
nejsou členy zastupitelstva obce, a to za následující funkce: 

o Veronika Kunová – člen sociálně-kulturní komise, 
o Ing. Lenka Markupová, člen sociálně-kulturní komise, 
o Lada Šoltová – člen kontrolního výboru, 

- schválilo pokračování vydávání zpravodaje obce Malokyšické ozvěny, 
- vzalo na vědomí potvrzení Mgr. Miroslava Oliveriuse ve funkci kronikáře obce. 

 

2. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 28. listopadu 2018: 
Jednání zastupitelstva se zabývalo organizačními záležitostmi, které bylo nezbytné schválit 
pro další chod obce – schválilo návrh na změny rozpočtu obce roku 2018 a návrh na pověření 
starosty obce k provádění rozpočtových opatření. Zastupitelé detailně rozpracovali 
organizaci připravované akce v obci: „Rozsvícení vánočního stromu“, která se následně 
konala v sobotu 1. prosince 2018 na malokyšické návsi (viz dále).  

3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 19. prosince 2018: Na 
posledním zasedání ve sledovaném roce zastupitelé mimo jiné jednomyslně schválili: 

- 11. rozpočtové opatření roku 2018 
- vyrovnaný návrh rozpočtu obce Malé Kyšice na rok 2019 
- rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Malé Kyšice na rok 2019 
- střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Malé Kyšice na 

období 2020–2022 
- zápis do kroniky obce za rok 2017 
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se mění a vyhláška č. 3/2007 o poplatku 

za komunální odpad 
- uzavření dohody o provedení práce se starostou obce Janem Kunou, týkající se zimní 

údržby obce vlastní mechanizací. 
 

Dále vzali na vědomí provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2018 a zřízení 
inventarizační komise ve složení: Kateřina Bláhová, DiS. – předsedkyně a členové Jaroslav 
Brejcha a Milan Kratochvíl.  

V rámci diskuse starosta obce připomněl (v listopadu bezvadně) opravenou příjezdovou 
komunikaci z Nouzova do Malých Kyšic a informoval, že je požádáno o dotaci na výstavbu 
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chodníku od budovy mateřské školy na konec obce; Letiště Praha a.s. poskytne na tuto 
výstavbu částku 400 000,- Kč. (Obec začátkem nastupujícího roku vypíše výběrové řízení na 
zhotovitele této akce.) Mgr. Oliverius za redakční radu zpravodaje obce okomentoval 
poslední vydané číslo Malokyšických ozvěn, které bylo vydáno společně se sousedící obcí 
Bratronice (viz dále) a ze strany obce se stalo jak dárkem všem malokyšickým čtenářům 
Ozvěn, tak je zároveň i propagací naší obce, a to nejen u našich sousedů. K dotazu z řad 
občanů obce: „Proč obec stále ještě nezačala stavět objekt mateřské školy?“, starosta obce 
sdělil, že problém t. č. je v získání dotace. V loňském roce (2017) byly upřednostňovány 
projekty za desítky milionů korun, bohužel v roce 2018 je dávána přednost projektům do 10 
milionů korun. Problém se také objevil ve skutečnosti, že v současné době fungující školku 
naše obec má, ale pro poskytnutí dotace není pádným důvodem končící nájemní smlouva na 
stávající školní budovu. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA. V roce 2018 (resp. ve školním roce 2018/2019) malokyšickou mateřskou 
školu navštěvovalo 20 dětí (11 chlapců a 9 dívek), z nichž 17 dětí mělo trvalý pobyt v Malých 
Kyšicích. Složení pedagogického a pomocného personálu se v roce 2018 nezměnilo: ředitelka 
a zároveň učitelka Mgr. Mirka Švantnerová, učitelka Radka Wimmerová, školní asistentka 
Eva Flenerová, nepedagogický personál – Romana Dědečková a Andrea Suchopárová.  

Během roku vedení školy za pomoci rodičů pro děti připravilo řadu zajímavých akcí, které 
všechny zúčastněné nadchly: byly připraveny výlety jak do okolí naší obce (např. na Vysoký 
vrch), tak i výlety mimo obec (do ZOO v Praze a do ZOO v obci Zájezd, do Galerie v Lidicích, 
exkurze do kladenské knihovny, návštěva divadelního představení v divadle Lampion v 
Kladně ad.). Děti s kulturním programem vystoupily při rozsvícení vánočního stromu na 
malokyšické návsi, při své vánoční besídce atd. Je potěšitelné, že společně s dětmi se aktivně 
do některých školních akcí zapojovali i jejich rodiče (např. při práci s přírodním materiálem, 
při společném bubnování apod.).     

MALOKYŠICKÉ OZVĚNY, zpravodaj obce. Redakční rada zpravodaje pracovala v 
nezměněném složení jako v minulých letech: Mgr. Miroslav Oliverius, Ing. Lenka Markupová, 
Kateřina Bláhová, DiS. a Jan Kuna. Ve sledovaném roce vydala celkem šest čísel zpravodaje 
s tím, že šesté – prosincové – číslo bylo číslem mimořádným (viz dále oddíl IV., heslo Hela, 
veršovaná povídka z lesních samot).  Zpravodaj informoval malokyšické občany o dění v obci, 
zval je na zasedání obecního zastupitelstva, poukazoval na nešvary, které se jak v obci, tak 
v jejím okolí objevovaly (např. nepořádek kolem sběrných míst pro tříděný odpad, parkování 
těžké nákladní dopravy v obci), vzpomněl významných výročí nebo zajímavých událostí (např. 
90. výročí narození a náhlé úmrtí sochaře Josefa Klimeše, autora unhošťského sousoší „Právo 
na vzdělání“, nedožitých 90. narozenin předsedy bývalého MěNV v Unhošti Josefa Koutníka, 
75 let od instalování lesního obrazu sv. Antonína mezi Malými Kyšicemi a Nouzovem ad.). 

IN-LINE DRÁHA. Na pozemku naproti čistící stanici odpadních vod postupně vyrůstal areál, 
jehož účelem je nabídnutí občanům naší obce možnost trávit volný čas aktivním způsobem i 
odpočinkem. Po výstavbě víceúčelového hřiště následovala výsadba izolační zeleně a došlo 
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také k oplocení celého areálu (zamezení vniknutí divokých prasat na pozemek). 
Vyvrcholením úprav uváděného pozemku byla výstavba in-line dráhy v délce 240 metrů. 
Dráha v podobě oválu byla dokončena začátkem května 2018 a následně došlo firmou 
AQUARIUS spol s r.o. se sídlem v Kyšicích k jejímu předání pro užívání. 

SVOZY ODPADŮ. Stejně jako v předcházejícím roce i v roce 2018 obec prostřednictvím firmy 
AVE Kladno s. r. o. zajišťovala celoročně týdenní odvoz komunálního odpadu, tříděného 
odpadu (papír, sklo, plasty) a v měsících duben–říjen čtrnáctidenní odvoz bioodpadu. 
Dvakrát v roce (na jaře a na podzim) organizovala obec svoz „velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu“, v měsíčních intervalech se soustřeďoval železný odpad v kontejneru 
a jeho odvoz v období začátek března – začátek listopadu byl opětovně zajišťován obcí.  

III. POLITICKO-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

Ve sledovaném roce se v České republice – v rámci kladenského okresu – konaly 
dvoje volby; zkraje roku voliči přímou volbou volili prezidenta republiky, na podzim skončilo 
čtyřleté volební období zástupcům samosprávy, proto byly vyhlášeny volby do zastupitelstev 
obcí. 

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY. Ve dnech 12. – 13. ledna 2018 se konala volba prezidenta 
republiky. Porovnání celostátních výsledků I. kola s výsledky ve volebním okrsku Malé Kyšice: 

Počet 
okrsků 

Voliči ve 
volič. sezn. 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy celk. 

Platné 
hlasy v % 

ČR 14 866 8 366 433 5 180 290 61,92 5 177 238 5 148 141  99,44 

MK        1 383 291 75,98 291 290 99,66 

 

 

Č. Kandidát: příjmení, jméno, titul Pol. 

příslušn. 

Česká 
republika 

počet hlasů 

ČR 

v % 

M. Kyšice 
poč.hlasů 

MK 

v % 

1. Topolánek Mirek, Ing. BEZPP 221 689 04,30 15 05,17 

2. Horáček Michal, Mgr., Ph.D. BEZPP 472 643 09,18 36 12,41 

3. Fischer Pavel, Mgr. BEZPP 526 694 10,23 29 10,00 

4. Hynek Jiří, PNDr. REAL 63 348 01,23 02 00,68 

5. Hannig Petr, Mgr. Rozumní 29 228 00,56 02 00,68 

6. Kulhánek Vratislav, Ing., Dr.h.c. ODA 24 442 00,47 01 00,34 

7. Zeman Miloš, Ing. SPO 1 985 547 38,56 84 28,96 

8. Hilšer Marek, MUDr.,Bc., Ph.d. BEZPP 454 949 08,83 27 09,31 

9. Drahoš 
Jiří,prof.,Ing.,DrSc.,dr.h.c. 

BEZPP 1 369 601 26,60 94 32,41 
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Porovnání celostátních výsledků z II. kola volby prezidenta republiky, konané ve dnech 26. a 
27. ledna 2018, s výsledky ve volebním okrsku Malé Kyšice: 

Počet 
okrsků 

Voliči ve 
volič. sezn. 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy celk. 

Platné 
hlasy v % 

ČR 14 866 8 362 987 5 569 665 66,60 5 567 627 5 554 596 99,77 

MK        1 386 299 77,46 299 298 99,67 

 

 (Zpracováno z materiálů ČSÚ – volba prezidenta ČR.) 

KOMUNÁLNÍ VOLBY. Ve dnech 5. a 6. října 2018 se v České republice konaly volby do 
zastupitelstev obcí. V Malých Kyšicích okrsková volební komise sumarizovala tyto výsledky: 
Voliči zapsaní do seznamu voličů: 386, volební účast: 54,66 %, vydané obálky: 211, 
odevzdané obálky: 211, platné hlasy: 1 162. Pro tyto volby byla zaregistrována jen jedna 
volební strana: Malokyšická volba s devíti kandidáty. Ve volbách zvolení kandidáti:                                                                
MALOKYŠICKÁ VOLBA:     1 162 platných hlasů t. j. 100 %  

Poř. Kandidát 
příjmení, jméno, titul 

Počet hl. 
abs. 

Počet hl. 
v % 

Pořadí zvolení, 
pořadí náhradn. 

Mandát 

1. KUNA Jan 165 14,19 1 * 
2. BLÁHOVÁ Kateřina DiS. 157 13,51 4 * 
3. BLECHA Robert Ing. 157 13,51 5 * 
4. KRATOCHVÍL Milan 154 13,25 6 * 
5. REHBERGER David 158 13,59 2 * 
6. OLIVERIUS Miroslav Mgr. 158 13,59 3 * 
7. BREJCHA Jaroslav 146 12,56 7 * 

 

8. KUNOVÁ Veronika 31 02,66 1 - 
9. ŠOLTOVÁ Lada 36 03,09 2 - 

(Zpracováno z materiálů ČSÚ – volby do zastupitelstev obcí.) 

Volby do zastupitelstva naší obce, konané ve volební místnosti v budově obecního úřadu, 
měly u nás v uvedených dnech 5. a 6. října 2018 hladký průběh. Zástupkyně naší okrskové 
volební komise volební výsledky na přebíracím místě v Unhošti předávaly jako jedny 
z prvních, a to díky aktivnímu přístupu a dobře odvedené práci všech členek malokyšické 
okrskové volební komise ve složení: Eva Kunová, Jana Roulichová, Věra Doušová, Klára 
Davidovičová, Petra Fričová a zapisovatelka Ing. Lenka Markupová.    

Č. Kandidát: příjmení, jméno, titul Pol. 

příslušn. 

Česká 
republika 

počet hlasů 

ČR 

v % 

M. Kyšice 
poč.hlasů 

MK 

v % 

7. Zeman Miloš, Ing. SPO 2 853 390 51,36 113 37,91 

9. Drahoš Jiří,prof.,Ing.,DrSc.,dr.h.c. BEZPP 2 701 206 48,63 185 62,08 
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PŘIPOMENUTÍ 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA. V mnoha českých a moravských 
městech a obcích se ve státní svátek 28. října vysazovaly lípy, které budou připomínat 
jubileum 100 let vzniku dnes již neexistujícího společného státu Čechů a Slováků. U nás se 
návrhem na vysazení lípy na veřejném prostranství v Malých Kyšicích rovněž zabývalo 
zastupitelstvo obce, ale jeho členové došli k závěru, že se v obci nenachází vhodné místo, 
kam by měla být nově lípa vysazena. (Všechny původní – již pro stáří poražené lípy v obci – 
jsou nahrazeny vysazením lip nových.) Již tradičně obec zajistila položení věnce u pomníku 
obětí I. světové války a příčiny i význam 28. října 1918 byly uvedeny, či připomenuty 
v Malokyšických ozvěnách (č. 5/2018).   

IV. KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

DĚTSKÉ KULTURNÍ AKCE. Dětský maškarní bál obec pořádala dne 17. 3. 2018 v restauraci 
LIKA ve spolupráci s Labyrintem – střediskem volného času, vzdělávání a služeb Kladno. Dne 
2. 5. 2018 obec připravila a organizovala průběh Dětského dne, kdy věcné dary pro děti 
poskytl spolek UNHfree.net. Dne 8. prosince se opětovně v sále restaurace LIKA konala 
dětská Mikulášská zábava. 

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO V POTEPLÍ. Sochy světce Jana Nepomuckého jsou rozsety 
jak po celých Čechách, tak i ve světě. Podíváme-li se kolem sebe, tak jeho kamenná socha 
např. stojí mezi unhošťským kostelem a tamní farou, v Doksech, socha v sousedství doberské 
kaple Nalezení sv. Kříže je z roku 1706 a je nejstarší kamennou svatojanskou sochou na 
Kladensku; sem však byla instalována teprve v roce 1970. Od neděle 20. května tohoto roku 
máme sochu sv. Jana z Nepomuku i u nás – v Poteplí. Do Poteplí, jak informuje tabulka 
zavěšená na boční straně nově postavené kapličky, se socha dostala takto:        

„Za všechno může kmen potepelské lípy, který získal místní chatař a řezbář Jaroslav Davídek. 
Přivedl jej na myšlenku vytvořit sochu sv. Jana Nepomuckého a umístit ji do kapličky u mostu 
přes potok Kačák. S realizací této myšlenky mu pomohli dobří lidé: Patrik Jílek, MUDr. Michal 
Jurovčík, Vít Kindl, Jiří Malec, Vladimír Mašek a Jaroslav Voldřich.“  

Z uvedeného vyplývá, že se jedná o řezbářskou práci, umístěnou ve zděné novostavbě 
kapličky, která byla na přelomu měsíců duben/květen 2018 postavena hned za potepelským 
mostem při cestě na Roučmídu. V přítomnosti necelé stovky diváků dne 20. května 2018 
sochu i kapličku vysvětil administrátor římskokatolické farnosti v Unhošti P. ThDr. Gabriel 
Rijad Mulamuhič, Ph.D., O. Cr. Pan farář při té příležitosti vzpomněl životní příběh Johánka 
z Pomuku, později uctívaného jako sv. Jan Nepomucký, seznámil přítomné s důvody, pro 
které byl v roce 1721 papežem Inocencem XIII. blahořečen a následně v roce 1729 papežem 
Benediktem XIII. svatořečen. Sv. Jan Nepomucký je mimo jiné patronem Česka, ale i loďařů, 
vorařů a mlynářů, proto se jeho sochy nachází přímo na mostech nebo blízko vodních toků. 
Postavení kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého v Poteplí – nedaleko potoka Kačáku a 
navíc mezi dva mosty, je proto zcela namístě. Socha, vytvořená řezbářem Davídkem, je 
překrásná, do detailu propracovaná a zaslouženě budí pozornost všech tudy procházejících (i 



9 
 

projíždějících). Dobrá myšlenka, stejně tak i odborně provedené práce při stavbě kaple, se 
zdařily.  

ZE SPORTU. Dne 13. 6. 2018 v 17,45 hod. byl z malokyšické návsi odstartován I. horský běh 
na Kladensku s cílem na Vysokém vrchu (délka trati 2,8 km). Dle sdělení hl. organizátora 
Jiřího Bena Pucholta se běhu zúčastnilo 83 závodníků (včetně žen). Zvítězil v čase 12:09 min. 
Vít Hlaváč (*1997) v barvách AC Tepo Kladno, který soutěžil v kategorii A-muži do 39 let. 
Z žen byla nejrychlejší s časem 16:10 min. Jitka Šulcová (*1974), závodnice Maratón klubu 
Kladno, která startovala v kategorii G-ženy do 44 let.         

NETOPÝR BIKE FEST 2018 V POTEPLÍ. Akrobatické kousky na horských kolech, při kterých 
tuhne krev v žilách, napětí, ale i radost ze zvládnutí náročných bikerských disciplín dne 1. září 
2018 ovládly areál bývalého koupaliště v Poteplí a přilehlé lesy. Již pátým rokem si zde dali 
(se svolením lesní správy) dostaveníčko vyznavači extrémní cyklistiky, která si jakožto 
adrenalinový sport v posledních letech získává stále víc příznivců. Někteří soutěžící navíc 
zaznamenávají úspěchy nejen na domácí, ale i na světové sportovní scéně. Akci, jež je svým 
charakterem pro kladenský region jedinečná, příliš nepoznamenala ani nepřízeň počasí. 
Z původně registrovaných 73 závodníků se soutěže zúčastnilo 52 jezdců. Více než třetina 
závodníků byla z Kladenska, větší část pak z Prahy a Berounska. Sjezdová trať byla v deštivém 
počasí velmi náročná, ale závod se naštěstí obešel bez vážnějších zranění. (Bylo jen dvakrát 
šití a dvě lehčí zlomeniny.) Absolutním vítězem letošního ročníku NBF se stal Jan Lemon, 
který skončil ve sjezdu pátý, dařilo se mu ve skocích a v dualu bral bronz. Program vyvrcholil 
večerní after party s řadou dýdžejů. 

VYDÁNÍ VERŠOVANÉ POVÍDKY OD Č. BÍLA „HELA“. Dne 16. června 2018 sousední obec 
Bratronice vydala svoji monografii „Bratronická zastavení“ při příležitosti 790. výročí od první 
písemné zprávy o obci. Text pro vydání publikace zpracovali PhDr. Radoslav Müller, 
dlouholetý pracovník tamního obecního úřadu, a Mgr. Miroslav Oliverius, malokyšický 
kronikář. Ten se při kompletování textu seznámil s dávno již zapomenutou veršovanou 
povídkou bratronického rodáka Čeňka Ibla (1851-1902), jejíž tragický děj autor položil do 
dnešního bratronicko-malokyšického pomezí (do lesů pod Vysoký vrch, ke studánce ve 
Žlábku ap.). Po následném zjištění (v matričních knihách, v 19. století vedených farním 
úřadem CŘK v Bratronicích), že hlavní hrdinka pocházela a s rodiči skutečně žila na samotě 
Lipina u Bratronic, byl v časopise Vesna z r. 1887 také dohledán Iblův veršovaný text. Tento 
se po 131 letech opět dostal ke čtenářům a to tím, že zastupitelé obou dotčených obcí 
souhlasili se sloučením finančních prostředků, kterými bylo uhrazeno nové vydání Iblovy 
„Hely, veršované povídky z lesních samot“. Povídka společně s vysvětlujícím komentářem 
byla vydána v podobě společného zpravodaje „Bratronice naše obec a Malokyšické ozvěny“. 
Společný tisk se tak stal originálním vánočním dárkem, určeným všem čtenářům obou 
obecních zpravodajů.   
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V. OSOBNÍ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ OBČANŮ 

JUBILEA. Dne 10. dubna 2018 oslavila své 90. narozeniny paní Jaroslava Hemerková z ulice 
Hlavní v Malých Kyšicích. Dne 14. dubna 2018 rovněž 90. narozeniny oslavila paní Marie 
Barcalová z ulice Skalní. Dne 24. června 2018 oslavila 85. narozeniny paní Marta Kaňková 
z ulice Spojovací. 

VI. K MALOKYŠICKÉ HISTORII 

MALOKYŠICKÁ TJ SOKOL. Před 99 roky – dne 23. února 1919 - členové přípravného výboru 
v Malých Kyšicích připravili ustavující schůzi, ze které vzešla Tělocvičná jednota SOKOL. Díky 
vstřícnému přístupu Miroslava Davida ze Žiliny, t. č. starosty Sokolské župy Budečské, byly 
pro potřeby zdokumentování činnosti jmenované jednoty v elektronické podobě naší obci 
poskytnuty podklady sokolské provenience. Ty potom byly zpracovávány a zveřejňovány 
k seznámení občanů prostřednictvím zpravodaje obce Malokyšické ozvěny. (Vzhledem 
k tomu, že se v roce 2018 jednalo o zmapování a zveřejnění sokolské činnosti v obci v letech 
1919-1920, jedná se o dost obsáhlý materiál, není minulost malokyšické sokolské TJ 
přepisována do kroniky obce; činí se odkaz na jmenované obecní periodikum – na konkr. č. 
2/2018 až 5/2018.) 

VII. POČASÍ 

Celkově lze napsat, že sledovaný rok 2018 byl teplý, ale především suchý! Již samotný přelom 
z 31. 12. 2017 na 1. 1. 2018 byl poměrně teplý; denní teploty se přes den pohybovaly k 6 °C, 
bylo oblačno, nepatrné přeháňky, noční teploty nepřesáhly -2 °C. LEDEN: Nenaplnil se 
dlouhodobý výhled Českého hydrometeorologického ústavu z uváděného přelomu Nového 
roku: „Teplé počasí končí, nadprůměrné teploty se vrátí k normálním teplotám, o slovo se 
hlásí zima a sněžení!“ Ještě dne 6. 1. 2018 denní teplota dosahovala 8 °C, od 8. 1. sice 
nastalo oblačno s mírnými srážkami, denní teplota neklesla pod 5 °C. V polovině ledna 15. 1. 
bylo převážně slunečno s denní teplotou 3 °C. V závěru měsíce bylo převážně zataženo 
s denní teplotou od 4 do 12 °C. ÚNOR: Obdobný stav jako v lednu; únor byl rovněž teplý 
s teplotami kolem 4 °C, přes den oblačno až polojasno. Po 24. 2. teplota klesala k -5 °C. 
BŘEZEN: Začátek měsíce byl na teploměru ve znamení k 0 °C, ale dnem 10. 3. se oteplilo 
místy až na 14 °C. Od 14. 3. teplota začala pozvolna klesat, a to až do 17. 3., kdy se zastavila 
na 1 °C. Dalším měřením teploty od 24. 3. bylo zjištěno její zvyšování – dne 31. 3. vystoupila 
na 13 °C, ale s krátkou dešťovou přeháňkou. DUBEN: Opětovně stoupající teplota – např. dne 
14. 4. bylo slunečno až polojasno při denní teplotě do 20 °C. Ke konci měsíce zataženo 
s deštěm – 19. 4. dešťová přeháňka při teplotě do 19 °C. KVĚTEN: od samého začátku tohoto 
měsíce šla denní teplota pozvolna nahoru: 3. 5. 21 °C, 7. 5. 23 °C, 14. 5. 24 °C, 23. 5. 25 °C, 
26. 5. 26 °C až 31. 5. dosáhla 29 °C. Měsíc byl skoro bez dešťových srážek. Ve středu 23. 5. se 
obloha zatáhla a konečně jsme čekali na „pořádný“ déšť, jenže v noci se malokyšickému 
katastru asi „těžké dešťové“ mraky vyhnuly. O to větší bylo naše překvapení, když jsme se 
z televizního vysílání a následně i z denního tisku dozvěděli, že v některých regionech ve 
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středních Čechách „voda bleskově zaútočila a pak zase odtekla“. Např. jednu z největších 
škod blesková povodeň napáchala 25. 5. v Zaječově na Berounsku. Také říčka Litavka se 
rozvodnila, v Berouně dosáhla druhého povodňového stupně v uvedený den ve 2.10 hodin, 
kdy měla výška její hladiny 226 cm a průtok 127 m3 za vteřinu. V poslední květnový den byly 
hlášeny drobné přeháňky a bouřky s teplotami do 30 °C. ČERVEN: Začátek měsíce byl rovněž 
dost teplý: 7. 6. 28 °C, 9. 6. 31 °C, 16. 6. 27 °C, potom denní teploty mírně klesly mezi 18-20 
°C. Přestože bylo oblačno, přeháňky byly stále minimální. A nastoupil ČERVENEC a s ním 
pravá prázdninová letní vedra při skoro jasnu a polojasnu: 2. 7. 20 °C, 4. 7. 28 °C, 7. 7. 27 °C. 
Dne 9. 7. při polojasnu s dešťovou přeháňkou se teplota zastavila na 24 °C, ale např. 13. 7. již 
zase bylo 27 °C, 16. 7. 28 °C, 19. 7. drobná přeháňka s 25 °C. Dne 27. 7. se teplota při jasné 
obloze vyšplhala na 29 °C a meteorologové začali varovat: „Úmorná vedra s tropickými 
teplotami až 34 °C a k tomu s tropickými nocemi s teplotou nad 20 °C by měly vydržet i 
v příštích dnech Vysoké teploty mohou jen na krátko srazit občasné intenzívní lokální bouřky, 
v nichž nelze vyloučit přívalový liják.“ Dnem 28. 7. teploty začaly skutečně stoupat na 33 °C. 
SRPEN: Dne 4. 8. byl v pražském Klementinu zaznamenán teplotní rekord 36 °C. (Od 
počátečního roku zdejšího měření teploty, tedy od roku 1775, čtvrtému srpnu „vévodila“ 
teplota 34 °C, naměřená v r. 1986.) Další měření denní teploty v obci: dne 11. 8. 25 °C, 18. 8. 
27 °C, 23. 8. 33 °C. V tento den denní tisk přinesl zprávu: „Vlna tropických veder končí. 
Ochladí se! Česko si konečně oddychne od vlny veder, která trápila šest týdnů. Už v pátek (24. 
8.) totiž postoupí do střední Evropy vlnící se studená fronta, která přinese změnu počasí – 
déšť a ochlazení až o 15 stupňů Celsia. Tropické třicítky už by být neměly. … Přestože častěji 
zaprší, půdní vláhový deficit deště nevyrovnají. V půdě momentálně chybí 40 až 80 milimetrů 
vody a na její doplnění by bylo potřeba podstatně větší množství srážek, nejlépe v podobě 
dlouhodobého, ale mírného deště, aby se voda mohla do půdy vsáknout. Sucho u nás je na 72 
tisících km2, což je na 92 % území České republiky.“ A skutečně od 25. 8. bylo zataženo 
s teplotou 25 °C. Jenže 29. 8. již zase bylo jasno a denní teplota opět dosáhla na 28 °C. ZÁŘÍ: 
Dne 1. 9. bylo oblačno až zataženo s mírným deštěm při teplotě do 19 °C. Teploty v dalších 
dnech se pohybovaly slabě přes 20 °C; dne 22. 9. klesly na 18 °C a dne 29. 9. dokonce na 14 
°C. ŘÍJEN: Měsíc to byl poměrně teplý – např. 6. 10. přes den naměřena teplota 22 °C, 13. 10. 
denní teplota 22 °C, dne 20. 10. 17 °C. Ke konci měsíce se ochladilo na teplotu k 10 °C, ale 
dešťových srážek bylo minimálně. Oslavy 28. 9. proběhly při chladném a deštivém (prý 
„vlezlém“) počasí, kdy denní teploty se pohybovaly mezi 12 až 15 °C, oblačnost začala ubývat 
až ve druhé polovině dne. LISTOPAD: Začátkem měsíce bylo převážně zataženo, ráno 
s ojedinělými mlhami, denní teplota do 10 °C. Dne 7. 11. při polojasnu se teploty zvedly až na 
17 °C. Prostředek listopadu byl ve znamení mírného poklesu teplot k 10 °C (dne 16. 11. 
pokles na 7 °C). Dne 19. 11. bylo zataženo místy se slabým sněžením při teplotě 3 °C. 
Takovéto počasí přešlo i do následujícího měsíce – PROSINEC: Dne 1. 12. oblačno až 
zataženo, naměřena denní teplota 3 °C. Dne 3. 12. přes den občasný déšť při teplotě do 10 
°C. Dne 15. 12. se denní teplota v obci pohybovala při 0 °C. Dne 22. 12. teplota do 10 °C, déšť 
se sněhem. Od 27. do 29. 12. oblačno, zatažená obloha se změnila ke konci měsíce na 
polojasnou a teploty klesly z 9 °C na 6 °C, nezaznamenán déšť. (Zápisy z ledna-prosince 2018) 
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VIII. UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI (dle informací z denního tisku) 

STÁTNÍ DLUH. Dle informací sdělovacích prostředků z prvních dnů roku 2018: „Na každého 
Čecha k 1. lednu 2018 připadal dluh státu ve výši zhruba 153 000,- Kč. Státní dluh, který 
vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu, v loňském roce dosáhl 1,62 
biliónu korun a byl o více než 11 miliard vyšší než předloni. A to i přesto, že stát v uplynulém 
roce hospodařil s druhým nejlepším výsledkem za posledních dvacet let. (Informace ze 4. 1. 
2018) 

NEZNALOST HISTORIE VLASTNÍ ZEMĚ. Z odborné studie Sociologického ústavu Akademie 
věd, zpracované začátkem roku 2018, vyplynulo, že Češi jsou sice hrdí na historii své země, 
současně ale většina lidí přiznala, že o minulosti mnoho konkrétních znalostí nemá a ani je 
aktivně nevyhledává. O historii země se vůbec nebo málo zajímá 59 procent Čechů. Svoje 
znalosti hodnotí jako podprůměrné 42 procent občanů, jako průměrné 48 procent 
dospělých. Za znalce historie se považuje jen osm procent Čechů. Minulost své země 
poznávají spíš prostřednictvím historických filmů, televizních seriálů, návštěv hradů či jiných 
kulturních památek než studiem odborných publikací či vyhledáváním v archivech a muzeích. 
Mladší generace konkrétní informace hledá většinou na internetu, a ne v odborných 
publikacích. Je však potěšitelné, že historii lidé také poznávají formou historek a pověstí 
spjatých se svým regionem, s místem kde žijí. (Informace z 8. 1. 2018) 

CHŘIPKOVÁ EPIDEMIE A SPALNIČKY. Na přelomu ledna a února 2018 v České republice 
počet nemocných respiračními infekcemi včetně chřipky raketově stoupal a stáli jsme na 
prahu chřipkové epidemie. Dne 3. února epidemie chřipky na celém území republiky vypukla 
naplno, na sto tisíc obyvatel bylo evidováno 1722 nemocných; na svědomí měla již deset 
životů. O měsíc později – k 3. březnu – už to bylo na sedmdesát mrtvých. Příznaky chřipkové 
epidemie (horečka 39 °C i více, zimnice, dýchací potíže, kašel, bolesti těla – zejm. svalů, 
bolest hlavy, třes, únava, ojediněle zvracení nebo průjem) se objevily i u – ne přesně 
zjištěného počtu – malokyšických občanů; nikdo naštěstí v naší obci nezemřel. Od začátku 
roku 2018 se v České republice začaly vyskytovat případy spalniček; soudilo se, že ve většině 
případů toto vysoce nakažlivé virové onemocnění k nám bylo zavlečeno z Ukrajiny. 
(Informace ze 3. 2. a 3. 3. 2018) 

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY – PCHJONGČCHANG 2018. A znovu po čtyřech letech jsme seděli u 
televizních obrazovek a sledovali sportovní klání na XXIII. ZOH, které byly pořádány 
v jihokorejském Pchjongčchangu. Zahájení se zúčastnil rekordní počet zemí – 92. Necelou 
padesátku českých sportovců přivedla na plochu s českou státní vlajkou snowboardkrosařka 
Eva Samková. Olympijský oheň nad místem konání ZOH plál do 25. 2. 2018. V medailovém 
pořadí 28 států, které získaly alespoň jednu ze tří možných medailí, se reprezentanti České 
republiky umístili na 14. místě (se 2 zlatými, 2 stříbrnými a 3 bronzovými medailemi). Tváří 
ZOH se stala „naše“ Ester Ledecká, která vybojovala dvě zlaté medaile ve dvou různých 
sportech – triumfovala v lyžařském super-G a dále ovládla paralelní obří slalom na 
snowboardu. „To je nářez!“, psal denní tisk. Očekávalo se, že česká hokejová reprezentace 
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by mohla zopakovat zlatý úspěch ze ZOH v Naganu, ale rozplynul se i bronzový sen; v utkání 
o postup do finále nás porazili Olympijští sportovci Ruska 3:0. Ve finále poražených, tedy 
v zápase o bronz, naše reprezentace podlehla Kanadě 4:6. (Informace ze ZOH ve dnech 10. 2. 
- 26. 2. 2018)     

JUBILEUM STARTU ČS. KOSMONAUTA DO VESMÍRU. První a jediný čs. kosmonaut Vladimír 
Remek (*1948) dne 2. března 1978 (před 40 roky) startoval do vesmíru z kosmodromu 
Bajkonur ve dvojici s Rusem Alexejem Gubarevem. Vojenský pilot Remek byl 87. člověkem ve 
vesmíru a jeho letem v kosmické lodi Sojuz 28 se tak Československo stalo po SSSR a USA 
třetí zemí, jejíž občan odstartoval na oběžnou dráhu. (Informace z 3. 3. 2018) 

KELTSKÝ TELEGRAF. V první jarní sobotu – 24. 3. 2018 – ohňové vatry, umístěné na vrcholech 
240 kopců po celé České republice, si předávaly světelný signál stejně, jako tomu bylo v době 
našich předchůdců – Keltů. Jedním z přihlášených míst bylo i stanoviště na Vysokém vrchu u 
Malých Kyšic.  S předáváním světelného signálu se mělo začít v 19.30 hodin na Bílém Kámenu 
u Velkých Popovic a mělo se končit po 21. hodině v několika cílových místech. Kdy, a s jakým 
úspěchem, byl signál přebírán a předáván z našeho Vysokého vrchu, se nepodařilo zjistit. 
Stejně jako v minulých letech, i letos byl smyslem Keltského telegrafu návrat k planetě Zemi 
a k přírodě s přicházejícím jarem, které vrací světlo do krajiny. Vzájemně se tak propojují 
nejen jednotlivé vatry, ale i lidé, kteří přicházejí na jednotlivé kopce ve večerní hodinu. 
(Informace z 24. 3. 2018)  

NÁVRH NOVÉ VERZE STÁTNÍ HYMNY. V závěru měsíce března 2018 rozbouřil hladinu 
veřejného mínění Český olympijský výbor, který si u skladatele Pavla Boka zadal novou verzi 
české hymny. Výsledek nenadchl a k věci se vyjadřovali i politici. Prezident republiky Miloš 
Zeman prohlásil, že na hymnu se nemá sahat. „Věci jako je hymna, státní vlajka a některé 
další symboly, by měly kvůli tradici zůstat zachovány a neměly by se měnit jako módní 
doplňky.“ Problém s iniciativou ČOV ale ležel jinde. Už důvody, kterými bylo argumentováno, 
zněly dost podivně. Kupříkladu, že ČOV prý chtěl jen rozpoutat diskusi. Nebo že současná 
verze hymny je příliš krátká. Kratší než časový limit povolený pro hymny na vrcholných 
sportovních akcích, takže vítězní čeští sportovci mají méně času si ji užít. Nebo že není 
dostatečně „vlastenecká“. Otázkou však zůstává: Proč by ale právě ČOV měl být hybatelem 
úprav hymny, navíc z uváděných důvodů? Hraje se hymna snad jen na sportovních akcích? 
Asi přesně vystihl podstatu problému Miroslav Kalousek: „Jak si mohl ČOV dovolit vynaložit 
600 000 Kč na něco, co mu vůbec nepřísluší?“ Částka 600 tisíc korun, kterou tedy vynaložil 
státem jinak podporovaný ČOV není zrovna malá a dalo se předpokládat, že projekt 
zkrachuje už na svém začátku. Nelze se ubránit dojmu, že za projektem, jako je úprava státní 
hymny, který by měl být zcela v rukou státu, když už by se měl vůbec realizovat, stojí zase jen 
různí sponzoři a další soukromé zájmy … a zase i zde si několik lidí přijde na slušné peníze. 
(Informace z 29. 3. 2018) 

CÍRKEVNÍ RESTITUCE. Vydávání restitučního majetku církvím je u konce. Státní pozemkový 
úřad i Lesy ČR vyřídily naprostou většinu církevních žádostí. Hlavně katolické církvi vydaly 
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133 tisíc hektarů lesů a 36 tisíc hektarů polí a luk. Církve jsou tak v dnešní době po státu 
největším vlastníkem půdy v České republice. (Informace ze 17. 3. 2018) 

STÁRNOUCÍ ČESKÁ REPUBLIKA. Česká populace stárne a tento trend se bude dál 
prohlubovat. Češi a Češky ve věku 65 let a víc tvoří nejdynamičtěji rostoucí skupinu obyvatel. 
V současnosti představují pětinu populace. (Už každý pátý je senior!) Počet obyvatel České 
republiky v průběhu roku 2017 poprvé v historii státu přesáhl hranici 10,6 milionu obyvatel, 
z nichž jsou dva miliony seniorů. Pro srovnání např. v roce 1950 žilo v republice 735 tisíc 
obyvatel ve věku 65 a více let. V současnosti se prodlužuje délka života, což znamená, že Češi 
tráví v důchodu v průměru 24 let. Současně v Česku ubývá mladých lidí, za posledních 15 let 
klesly počty mladých lidí do 29 let o tři čtvrtě milionu na 3,3 milionu osob. To je necelá 
třetina populace. Poměr počtu osob starších 65 let k počtu osob v produktivním věku (15-64 
let) se má do roku 2060 téměř zdvojnásobit a dosáhnout zhruba 56 procent upozorňuje 
Konvergenční program schválený vládou a předložený Evropské unii. (Informace ze 7. 5. 
2018) 

KŮROVEC NEJEN V OKOLNÍCH LESÍCH. Suché počasí v letošním roce dávalo optimální 
podmínky pro namnožení se lýkožrouta smrkového, lidově nazývaného kůrovec. Suché 
vzrostlé, tedy napadené, stromy se již koncem jara objevily jak v okolních lesích, tak i 
v některých malokyšických zahradách. Všechny majitele napadených stromů obecní úřad 
prostřednictvím obecního zpravodaje upozornil na nutnost zamezení dalšího rozšiřování 
kůrovce, a vyzval k pokácení těchto napadených stromů a k rozřezání dřeva na max. 30 cm 
dlouhé špalky a k jejich rozštípnutí na polovinu. V řadě případů byla výzva ze strany občanů 
akceptována. Citace z denního tisku: „Lesníci ještě nestačili vytěžit všechny stromy napadené 
kůrovcem a je tu další problém. Zatímco v běžných letech se tento brouček rozmnožuje 
obvykle dvakrát za rok, letos se kvůli častému nástupu suchého a teplého počasí vyrojí 
nejméně třikrát, možná i čtyřikrát. Nálet nových brouků tak může být plošně po celé republice 
pro řadu dalších smrkových porostů doslova smrtící.“ Odborníci na ochranu lesa potvrzují, že 
proti loňsku se v některých lokalitách objevuje až desetinásobné množství kůrovců.“ 
(Informace ze 7. 6. 2018) 

FOTBALOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA 2018 V RUSKU. Přestože se česká fotbalová reprezentace 
neprobojovala na světový šampionát fotbalu do Ruska, v celé České republice (včetně 
Malých Kyšic) byly tedy i v našich domácnostech a restauracích prostřednictvím televizního 
vysílání jednotlivé zápasy bedlivě sledovány. Fandilo se Chorvatům, Dánům, Angličanům, ale 
i obětavě hrajícím fotbalistům „malého“ Islandu. V neděli dne 15. července 2018 došlo 
k zodpovězení otázky: Kdo bude novým mistrem světa v tomto nejpopulárnějším sportu 
planety? V moskevském finále mužstvo Francie porazilo Chorvaty 4:2. Před tím v Petrohradě 
v utkání o bronz zvítězili Belgičané nad Anglií 2:0. (Informace z 16. 7. 2018) 

LETY I PŘES NÁS. Letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni v první polovině roku odbavilo 7,464 
milionu cestujících, což meziroční vzestup o celou desetinu. Důvodem takového růstu je 
především výrazné posilování kapacit dopravců na stávajících linkách a zřizování nových 
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leteckých spojení, včetně dálkových (např. nová linka do Filadelfie, posílení letů do Kanady). 
Vzhledem k dosavadnímu vývoji je reálné, aby se pražské letiště za celý rok 2018 přiblížilo 
rekordní hranici 17 milionu odbavených. Ve sledovaném období byla nejnavštěvovanější 
zemí Velká Británie, kam z Ruzyně směřovalo 963 142 cestujících, dalšími v pořadí byly Itálie, 
Rusko, Německo a Francie. Na ruzyňském letišti platil od 25. 3 do 27. 10. 2018 letový řád, 
který cestujícím nabízel přímé lety do 157 měst a 51 zemí. (Informace z 19. 7. 2018) 

NEJDELŠÍ ZATMĚNÍ MĚSÍCE V NAŠEM STOLETÍ. Měsíc v úplňku se v pátek 27. 7. 2018 ponořil 
téměř na dvě hodiny do pozemského stínu (mezi 21.30 až 23.13 hod.) a měl získat zvláštní 
cihlově oranžové až rudé zabarvení. Jednalo se o úplné zatmění Měsíce, nejdelší za tohle 
století. Nakonec diváci, alespoň naši v Malých Kyšicích, byli zklamáni, protože výhled halily 
mraky. Delší zatmění Měsíce, než bylo to letošní, to už budou sledovat až naši potomci, 
protože se odehraje za 105 let v roce 2123 a bude ještě o tři minuty delší. (Informace z 28. 7. 
2018) 

POSÍLÁNÍ POHLEDNIC. Bývalo železným pravidlem pro řadu Čechů posílat z prázdnin a 
dovolených svým blízkým pohlednice. Ročně jich ovšem citelně ubývá, a to kvůli konkurenci 
mobilů, ale i nekřesťanskému zdražování poštovného ze strany České pošty. Zatímco před 
pěti lety si Česká pošta za obyčejnou zásilku do 50 gramů, kterou je i pohlednice, účtovala 13 
korun, od února 2018 účtuje 19 korun. To je ve srovnání třeba s cenou MMS zaslané 
z „chytrého“ telefonu nesrovnatelná drahota. Zasílání psaných pohlednic, ale i dopisů, klesá 
každý rok v průměru o osm až deset procent. Klasická pohlednice má nicméně u nás tradici a 
měla by se i v budoucnu udržet. Zejména starší lidé, kteří nemají „chytrý“ telefon, od 
pohlednic většinou neupouštějí. Své klasické pohlednice v České republice vydávají také 
města a obce – viz např. i vydaná pohlednice obce Malé Kyšice. (Informace ze 4. 8. 2018) 

NA LETNÍ OBLOZE PŘELET PERSEIDŮ. Nelze doložit, zda někdo z malokyšických občanů 
z neděle 12. 8. na pondělí 13. 8. 2018 mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní na obloze 
sledoval „padání hvězd“. Podmínky pro sledování zářících meteorů z meteorického roje 
Perseid v podobě čar měly být ideální. První zmínky o tomto úkazu pochází z první poloviny 
3. století našeho letopočtu v souvislosti s umučením svatého Vavřince v r. 258. Že se jedná o 
astronomický úkaz, to prokázal až italský astronom Givanni Schiaparelli (1835-1910) ve 
druhé polovině 19. století. Prachové částice zvané meteroidy se střetávají se Zemí, která 
prochází po své dráze, a v atmosféře zazáří jako meteory, a to každoročně mezi 17. 
červencem a 24. srpnem. (Informace z 11. 8. 2018)  

ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ. Zpráva z tisku: „Čeští senioři si příští rok rekordně přilepší. Důchody od 
ledna 2019 stoupnou včetně valorizace v průměru o 900 korun měsíčně. Penzisté nad 85 let 
dostanou navíc přidáno o tisícikorunu.“ Sněmovna dne 22. 8. 2018 na své schůzi již o 
důchodech rozhodovala podruhé, protože Senát v návrhu původní vládní novely prosazoval 
změnu, aby tisícikorunu dostali i ti, kdo jsou v důchodu 25 let. Poslanci ale senátní návrh 
zamítli a novelu schválili v původním znění. Senátní verze „trestala“ lidi, kteří pracovali déle a 
nastoupili tak do penze později. (Informace z 23. 8. 2018) 
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KE STÁTNÍMU SVÁTKU DNE 28. ŘÍJNA 2018. Na jedné straně se na celostátní úrovni, na 
mnoha místech Čech a Moravy, sté výročí vzniku Československé republiky připomínalo 
četnými kulturně-společenskými akcemi, oslavovalo se, připomínali se ti, kteří měli největší 
význam při vzniku nového státu – tehdejšího Československa. Uvedenému výročí věnovaly 
četné své příspěvky všechny celostátní i regionální sdělovací prostředky. Na druhé straně se 
objevovaly názory, proč oslavovat již dvacet pět let neexistující stát, když Češi a Slováci, ač 
začleněni do Evropské unie, jdou odloučeně – svou vlastní cestou. Při té příležitosti ve 
sdělovacích prostředcích také zaznívala kritika na stávající situaci v České republice, na 
činnost zákonodárných sborů, vlády i prezidenta republiky. Na dokreslení této „naší doby“ 
citován příspěvek politologa Jiřího Pehe, který nazval „Kdyby na Hrad přišel Masaryk“. Autor 
napsal: „Kdyby se hradní ceremonie, která završí oslavy stého výročí založení Československa, 
mohl zúčastnit jako pozorovatel Tomáš G. Masaryk, asi by se hodně divil. Nejprve by zjistil, že 
země, kterou zakládal, už neexistuje. Ba co víc, při pohledu na pozvané by zjistil, že jsou tu 
kromě pozvaných diplomatů jen Češi, protože jím založený stát za sto let „poztrácel“ další 
národnosti. A aby toho nebylo málo, dozvěděl by se od nejednoho z přítomných politiků, že i 
v této dnes etnicky relativně homogenní zemi žije až příliš mnoho cizinců a jejich přílivu je 
třeba se zuby nehty bránit. Při poslechu současné hlavy státu, který nepochybně bude jako ty 
předešlé „spatra“, pepřeným urážkami oponentů, by si uvědomil, že bude-li chtít slyšet od 
dědiců Československa projev prezidentský, musí jet do Bratislavy. Následně by zjistil, že celá 
ceremonie není zrežírovaná jako oslava státu, v níž prezident má hrát jen víceméně neutrální 
roli hostitele, ale jako jakýsi polosoukromý happening. A že tedy mnohá vyznamenání jsou 
udílena nikoliv podle zásluh o stát, ale podle toho, jak se staví k současnému prezidentovi. A 
že kvůli použití stejného kritéria v sále chybí někteří rektoři nebo zákonodárci a další 
významné osobnosti. Což o to, i Masaryk sám dokázal být tvrdý k těm, kterými pohrdal, ale 
řídil se trochu jiným klíčem. Odmítal třeba podat ruku politikům namočeným v nějaké 
korupční aféře. Asi by se tedy dost divil, když by v první řadě viděl trestně stíhaného premiéra 
a vedle něj bývalého prezidenta, který amnestoval před odchodem z úřadu tuneláře z 90. let. 
Coby přesvědčený Evropan, který přijal ideu samostatného státu až poté, co se nenaplnily 
jeho představy o vytvoření nějaké federace či konfederace malých evropských států, by se 
dost divil, jak početná je ve Vladislavském sále skupina politiků, kteří myslí, že Česko je pupek 
světa, a Evropskou unii berou jako nutné zlo. Naštěstí pro něj by se už nemohl zúčastnit 
ceremonie v příštím roce. Je totiž jisté, že pokud by to uviděl, „masarykovsky“ zhodnotil, 
nedostal by znovu pozvánku. (Deník Právo, 27. 10. 2018) 

Projednáno bude na schůzi zastupitelstva obce Malé Kyšice dne 18. prosince 2019.  

Předkládá: Jan Kuna, starosta obce.  

Zpracoval v měsících říjen-listopad 2019: Mgr. Miroslav Oliverius, kronikář obce   
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NÁVRH ZÁPISU DO KRONIKY OBCE MALÉ KYŠICE ZA ROK 2018 

Podle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí: „Každá obec vede kroniku, do 
níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro 
informaci i poučení budoucím generacím.“ Podle § 3 cit. zákona se „zápis do kroniky 
provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec“. 
Ustanovení § 4 cit. zákona přiznává právo občanům starším 18 let navrhnout písemně 
změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů podle 
okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní. Dávám tak na vědomí 
občanům naší obce níže uvedený návrh zápisu do Kroniky obce Malé Kyšice za 
kalendářní rok 2018. Případné připomínky, doplňky, opravy, návrhy na změnu – 
v písemné podobě – je možné doručit na Obecní úřad v Malých Kyšicích, a to 
v termínu: do 16. prosince 2019. 

                                                                                         Jan Kuna, starosta obce 

 
 

I. ÚVODEM 

Vstoupili jsme do roku 2018, do roku, ve kterém jsme si dne 28. října připomněli 
uplynulých sto let od vzniku Československé republiky. Tento den se stal mezníkem v našich 
dějinách. Je to den, kdy došlo k národnímu osvobození; jednalo se o naše vytržení 
z habsburské říše, ze svazku, který nám byl až příliš těsný. Jednalo se o obnovení národního 
státu. Zároveň však na něj vzpomínáme s nostalgií, protože je tomu již čtvrt století, co 
„náš“ společný stát se bez referenda rozpadl. Neopomenuli jsme si proto připomenout 
alespoň zásluhy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Toho 
jako jeden z prvních v listopadových dnech roku 1989 také připomněl, a na jeho dílo se 
odvolal, budoucí československý prezident Václav Havel. Bohužel i on se nakonec podílel na 
rozdělení Československa, čímž napomohl rozbourat to, co T. G. M. a „muži října 1918“ 
začali stavět. O půlnoci z 31. 12. 1992 na 1. 1. 1993 společný stát Čechů a Slováků přestal 
existovat a oba svébytné národy se vydaly vlastní cestou. Dvacátý osmý říjen zůstává i tak 
v České republice státním svátkem. Připomínáme si s hrdostí sice neexistující stát, ze 
kterého však vzešla, nebo jím alespoň prošla, dlouhá řada osobností – v podobě politiků, 
vědců, umělců, sportovců a dalších, kteří dokázali Československo zvýraznit nejen na mapě 
Evropy, ale i na mapě světa.   

 Vznik Československa je neodlučně spojen s ukončením „velké války“, která 
následně dostala přívlastky „první světová“, proto jsme si v tomto roce také připomněli sto 
let od jejího konce. I občané naší obce se tenkrát radovali, ale čtyři malokyšičtí muži se 
domů již nikdy nevrátili. Jejich jména jsou v naší obci vytesána na pomníku obětí světové 
války: Josef Anýž, Josef Šíma, Václav Vlček a František Vydra. Jedním ze symbolů býv. 
Československa, ale i České republiky z doby vzniku republiky, je státní hymna „Kde domov 
můj“; hudbu na slova Josefa Kajetána Tyla složil František Škroup. A právě v roce, kdy si 
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připomínáme sté výročí obnovení české státnosti, tak naši „Olympionici“ odstartovali 
debatu, aby naše česká státní hymna byla monumentálnější, aby se hrály dvě sloky, aby se 
dopřál vítězným českým sportovcům delší pocit zadostiučinění …  

II. VĚCI VEŘEJNÉ 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

Během sledovaného roku zastupitelstvo obce zasedalo sedmkrát, z toho jedno 
zasedání se konalo bezprostředně po komunálních volbách v říjnu t. r. a bylo tak zasedáním 
„ustavujícím“ (viz dále). 

21. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 14. února 2018: Hlavními 
body programu byla realizace výstavby in-line dráhy. Návrh starosty obce Jana Kuny na 
vypsání výběrového řízení na zhotovitele akce „Výstava in-line dráhy“ byl jednomyslně 
schválen, stejně jako návrh na podání žádosti o dotaci na akci „Výstavba in-line dráhy“ ze 
Středočeského Fondu obnovy venkova. Rovněž došlo ke schválení výběrového řízení na 
zhotovitele akce „Zpevnění plochy sběrného místa“. V diskusi se zastupitelé obce zabývali 
problematikou přeplněných kontejnerů na tříděný odpad a všeobecně bylo poukázáno na 
nepořádek v obci. Hledaly se možnosti, jak nejlépe tuto situaci vyřešit. V otázce, jak 
postupovat při likvidaci kalamitního stavu výskytu kůrovce, starosta obce m. j. zdůraznil 
nutnost pokácení suchých stromů ve stráni v malokyšické části Hřebenka. Kácení bylo 
realizováno v době uzavření přilehlé komunikace, kdy nedošlo k ohrožení projíždějících 
motorových vozidel. 

22. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 8. března 2018: S 
odkazem na schválení návrhů na vyhlášení výběrových řízení při únorovém zasedání 
zastupitelstva obce zastupitelé schválili zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Výstavba in-line dráhy“; hodnotící komise vybrala ze šesti nabídek, které byly na obecní 
úřad doručeny v řádném termínu, dle stanovených kritérií firmu AQUARIUS, spol. s r.o. 
Zastupitelé dále hlasovali a jednomyslně schválili zhotovitele na akci „Zpevnění plochy ve 
sběrném místě“; hodnotící komise vybrala ze tří nabídek, které došly v řádném termínu, dle 
stanovených kritérií firmu DestroMechanizace s.r.o. Byla schválena účetní závěrka Mateřské 
školy Malé Kyšice za rok 2017 včetně schválení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření 
Mateřské školy Malé Kyšice za rok 2017. 

23. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 27. června 2018: 
Zastupitelé obce v zákonném termínu schválili opětovně sedmičlenné zastupitelstvo obce 
Malé Kyšice na volební období 2018-2022. Dále se zabývali majetkovými otázkami obce: 
schválili návrh darovací smlouvy, týkající se části pozemku parc. st. č. 132 v k. ú. Malé Kyšice; 
jedná se o dar Ing. Roberta Blechy (část chodníku) s tím, že obec uhradí poplatky spojené 
s převodem pozemku na obec Malé Kyšice. Byl schválen prodej části pozemku parc. č. 506/2 
v k. ú. Malé Kyšice o výměře 45 m2, který vznikl oddělovacím geometrickým plánem a je 
označen jako parc. č. 506/8. Jedná se o část pozemku, který dlouhodobě užívá paní Štěpánka 



3 
 

Frantová. Jednomyslný souhlas pozemek prodat v souladu se stávajícími cenami pozemků, 
ale s podmínkou zřízení věcného břemene vstupu na pozemek pro obec Malé Kyšice. 
Závěrečným bodem jednání bylo schválení návrhu starosty obce ohledně žádosti o dotaci na 
výstavbu budovy mateřské školy; bez přiznání této dotace obec není schopna z finančních 
důvodů realizovat stavbu objektu „nové“ mateřské školy. Zastupitelstvo proto hlasovalo a 
schválilo podání žádosti o dotaci z programu 133 310 „Rozvoj výukových kapacit mateřských 
a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky dle výzvy č. 6 Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy“ a navýšilo rozpočet pro mateřskou školu o 50 000,- Kč. 
V diskusi bylo poukázáno na zrušení sběrného místa pro bioodpad v obci, které dle 
diskutujícího s sebou přináší zakládání „černých“ skládek v okolních lesích, proto nechal ke 
zvážení, aby se zastupitelé s tímto problémem zabývali, i když doznal, že neví, jaké opatření 
k zamezení černých skládek by měli přijmout. Starosta obce konstatoval, že náhradní řešení 
za uzavření sběrného místa – tj. zajištění svozu bioodpadu z naší obce 1x za 14 dnů – se 
osvědčilo. 

24. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 26. září 2018: Obecní 
zastupitelstvo schválilo návrh na podání žádosti o dotaci na dostavbu chodníku v Hlavní ulici 
z programu „Bezpečnost“ u Státního fondu dopravní infrastruktury se závazkem 
spolufinancování uvedené investiční akce. Schválilo ukončení působnosti sociálně-kulturní 
komise a komise životního prostředí společně s termínem voleb do zastupitelstev obcí. 
Zabývalo se a následně došlo ke schválení návrhu na vypsání výběrového řízení na 
prodloužení vodovodního řadu Malých Kyšicích – v ulici U Jezu, a to včetně návrhu na 
schválení příspěvku na vybudování této vodovodní přípojky. 

Ustavující (1.) zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 30. října 2018: Na 
základě výsledků voleb do zastupitelstva obce konaných celostátně v České republice dne 5. 
a 6. října 2018 (viz dále) zvolení kandidáti do zastupitelstva obce složili zákonem o obcích 
předepsaný slib. Následovalo jednání zastupitelstva, které jednomyslně: 

- zvolilo starostou obce Jana Kunu, 
- zvolilo místostarostkou obce Kateřinu Bláhovou, DiS., 
- zřídilo finanční výbor, 
- zřídilo kontrolní výbor, 
- zřídilo sociálně-kulturní komisi, 
- zřídilo komisi pro životní prostředí, 
- zvolilo předsedou finančního výboru Davida Rehbergera a členy: Jaroslava Brejchu a 

Milana Kratochvíla, 
- zvolilo předsedou kontrolního výboru Ing. Roberta Blechu a členy: Ladu Šoltovou a 

Mgr. Miroslava Oliveriuse, 
- zvolilo za předsedu sociálně-kulturní komise Mgr. Miroslava Oliveriuse a členy: Ing. 

Lenku Markupovou a Veroniku Kunovou, 
- zvolilo předsedou komise pro životní prostředí Milana Kratochvíla a členy: Davida 

Rehbergera a Ing. Roberta Blechu, 
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- schválilo stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 
celků, v platném znění, v maximální výši, a to ode dne 1. listopadu 2018 za následující 
funkce: 

o Jan Kuna – neuvolněný starosta 
o Kateřina Bláhová, DiS. – neuvolněná místostarostka  
o David Rehberger – neuvolněný předseda finančního výboru 
o Ing. Robert Blecha – neuvolněný předseda kontrolního výboru 
o Jaroslav Brejcha – neuvolněný člen finančního výboru  
o Mgr. Miroslav Oliverius – neuvolněný předseda sociálně-kulturní komise 
o Milan Kratochvíl – neuvolněný předseda komise životního prostředí 

- schválilo poskytování obdobných odměn i osobám, jež jsou členy výborů a komisí, ale 
nejsou členy zastupitelstva obce, a to za následující funkce: 

o Veronika Kunová – člen sociálně-kulturní komise, 
o Ing. Lenka Markupová, člen sociálně-kulturní komise, 
o Lada Šoltová – člen kontrolního výboru, 

- schválilo pokračování vydávání zpravodaje obce Malokyšické ozvěny, 
- vzalo na vědomí potvrzení Mgr. Miroslava Oliveriuse ve funkci kronikáře obce. 

 

2. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 28. listopadu 2018: 
Jednání zastupitelstva se zabývalo organizačními záležitostmi, které bylo nezbytné schválit 
pro další chod obce – schválilo návrh na změny rozpočtu obce roku 2018 a návrh na pověření 
starosty obce k provádění rozpočtových opatření. Zastupitelé detailně rozpracovali 
organizaci připravované akce v obci: „Rozsvícení vánočního stromu“, která se následně 
konala v sobotu 1. prosince 2018 na malokyšické návsi (viz dále).  

3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 19. prosince 2018: Na 
posledním zasedání ve sledovaném roce zastupitelé mimo jiné jednomyslně schválili: 

- 11. rozpočtové opatření roku 2018 
- vyrovnaný návrh rozpočtu obce Malé Kyšice na rok 2019 
- rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Malé Kyšice na rok 2019 
- střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Malé Kyšice na 

období 2020–2022 
- zápis do kroniky obce za rok 2017 
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se mění a vyhláška č. 3/2007 o poplatku 

za komunální odpad 
- uzavření dohody o provedení práce se starostou obce Janem Kunou, týkající se zimní 

údržby obce vlastní mechanizací. 
 

Dále vzali na vědomí provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2018 a zřízení 
inventarizační komise ve složení: Kateřina Bláhová, DiS. – předsedkyně a členové Jaroslav 
Brejcha a Milan Kratochvíl.  

V rámci diskuse starosta obce připomněl (v listopadu bezvadně) opravenou příjezdovou 
komunikaci z Nouzova do Malých Kyšic a informoval, že je požádáno o dotaci na výstavbu 
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chodníku od budovy mateřské školy na konec obce; Letiště Praha a.s. poskytne na tuto 
výstavbu částku 400 000,- Kč. (Obec začátkem nastupujícího roku vypíše výběrové řízení na 
zhotovitele této akce.) Mgr. Oliverius za redakční radu zpravodaje obce okomentoval 
poslední vydané číslo Malokyšických ozvěn, které bylo vydáno společně se sousedící obcí 
Bratronice (viz dále) a ze strany obce se stalo jak dárkem všem malokyšickým čtenářům 
Ozvěn, tak je zároveň i propagací naší obce, a to nejen u našich sousedů. K dotazu z řad 
občanů obce: „Proč obec stále ještě nezačala stavět objekt mateřské školy?“, starosta obce 
sdělil, že problém t. č. je v získání dotace. V loňském roce (2017) byly upřednostňovány 
projekty za desítky milionů korun, bohužel v roce 2018 je dávána přednost projektům do 10 
milionů korun. Problém se také objevil ve skutečnosti, že v současné době fungující školku 
naše obec má, ale pro poskytnutí dotace není pádným důvodem končící nájemní smlouva na 
stávající školní budovu. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA. V roce 2018 (resp. ve školním roce 2018/2019) malokyšickou mateřskou 
školu navštěvovalo 20 dětí (11 chlapců a 9 dívek), z nichž 17 dětí mělo trvalý pobyt v Malých 
Kyšicích. Složení pedagogického a pomocného personálu se v roce 2018 nezměnilo: ředitelka 
a zároveň učitelka Mgr. Mirka Švantnerová, učitelka Radka Wimmerová, školní asistentka 
Eva Flenerová, nepedagogický personál – Romana Dědečková a Andrea Suchopárová.  

Během roku vedení školy za pomoci rodičů pro děti připravilo řadu zajímavých akcí, které 
všechny zúčastněné nadchly: byly připraveny výlety jak do okolí naší obce (např. na Vysoký 
vrch), tak i výlety mimo obec (do ZOO v Praze a do ZOO v obci Zájezd, do Galerie v Lidicích, 
exkurze do kladenské knihovny, návštěva divadelního představení v divadle Lampion v 
Kladně ad.). Děti s kulturním programem vystoupily při rozsvícení vánočního stromu na 
malokyšické návsi, při své vánoční besídce atd. Je potěšitelné, že společně s dětmi se aktivně 
do některých školních akcí zapojovali i jejich rodiče (např. při práci s přírodním materiálem, 
při společném bubnování apod.).     

MALOKYŠICKÉ OZVĚNY, zpravodaj obce. Redakční rada zpravodaje pracovala v 
nezměněném složení jako v minulých letech: Mgr. Miroslav Oliverius, Ing. Lenka Markupová, 
Kateřina Bláhová, DiS. a Jan Kuna. Ve sledovaném roce vydala celkem šest čísel zpravodaje 
s tím, že šesté – prosincové – číslo bylo číslem mimořádným (viz dále oddíl IV., heslo Hela, 
veršovaná povídka z lesních samot).  Zpravodaj informoval malokyšické občany o dění v obci, 
zval je na zasedání obecního zastupitelstva, poukazoval na nešvary, které se jak v obci, tak 
v jejím okolí objevovaly (např. nepořádek kolem sběrných míst pro tříděný odpad, parkování 
těžké nákladní dopravy v obci), vzpomněl významných výročí nebo zajímavých událostí (např. 
90. výročí narození a náhlé úmrtí sochaře Josefa Klimeše, autora unhošťského sousoší „Právo 
na vzdělání“, nedožitých 90. narozenin předsedy bývalého MěNV v Unhošti Josefa Koutníka, 
75 let od instalování lesního obrazu sv. Antonína mezi Malými Kyšicemi a Nouzovem ad.). 

IN-LINE DRÁHA. Na pozemku naproti čistící stanici odpadních vod postupně vyrůstal areál, 
jehož účelem je nabídnutí občanům naší obce možnost trávit volný čas aktivním způsobem i 
odpočinkem. Po výstavbě víceúčelového hřiště následovala výsadba izolační zeleně a došlo 
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také k oplocení celého areálu (zamezení vniknutí divokých prasat na pozemek). 
Vyvrcholením úprav uváděného pozemku byla výstavba in-line dráhy v délce 240 metrů. 
Dráha v podobě oválu byla dokončena začátkem května 2018 a následně došlo firmou 
AQUARIUS spol s r.o. se sídlem v Kyšicích k jejímu předání pro užívání. 

SVOZY ODPADŮ. Stejně jako v předcházejícím roce i v roce 2018 obec prostřednictvím firmy 
AVE Kladno s. r. o. zajišťovala celoročně týdenní odvoz komunálního odpadu, tříděného 
odpadu (papír, sklo, plasty) a v měsících duben–říjen čtrnáctidenní odvoz bioodpadu. 
Dvakrát v roce (na jaře a na podzim) organizovala obec svoz „velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu“, v měsíčních intervalech se soustřeďoval železný odpad v kontejneru 
a jeho odvoz v období začátek března – začátek listopadu byl opětovně zajišťován obcí.  

III. POLITICKO-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

Ve sledovaném roce se v České republice – v rámci kladenského okresu – konaly 
dvoje volby; zkraje roku voliči přímou volbou volili prezidenta republiky, na podzim skončilo 
čtyřleté volební období zástupcům samosprávy, proto byly vyhlášeny volby do zastupitelstev 
obcí. 

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY. Ve dnech 12. – 13. ledna 2018 se konala volba prezidenta 
republiky. Porovnání celostátních výsledků I. kola s výsledky ve volebním okrsku Malé Kyšice: 

Počet 
okrsků 

Voliči ve 
volič. sezn. 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy celk. 

Platné 
hlasy v % 

ČR 14 866 8 366 433 5 180 290 61,92 5 177 238 5 148 141  99,44 

MK        1 383 291 75,98 291 290 99,66 

 

 

Č. Kandidát: příjmení, jméno, titul Pol. 

příslušn. 

Česká 
republika 

počet hlasů 

ČR 

v % 

M. Kyšice 
poč.hlasů 

MK 

v % 

1. Topolánek Mirek, Ing. BEZPP 221 689 04,30 15 05,17 

2. Horáček Michal, Mgr., Ph.D. BEZPP 472 643 09,18 36 12,41 

3. Fischer Pavel, Mgr. BEZPP 526 694 10,23 29 10,00 

4. Hynek Jiří, PNDr. REAL 63 348 01,23 02 00,68 

5. Hannig Petr, Mgr. Rozumní 29 228 00,56 02 00,68 

6. Kulhánek Vratislav, Ing., Dr.h.c. ODA 24 442 00,47 01 00,34 

7. Zeman Miloš, Ing. SPO 1 985 547 38,56 84 28,96 

8. Hilšer Marek, MUDr.,Bc., Ph.d. BEZPP 454 949 08,83 27 09,31 

9. Drahoš 
Jiří,prof.,Ing.,DrSc.,dr.h.c. 

BEZPP 1 369 601 26,60 94 32,41 
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Porovnání celostátních výsledků z II. kola volby prezidenta republiky, konané ve dnech 26. a 
27. ledna 2018, s výsledky ve volebním okrsku Malé Kyšice: 

Počet 
okrsků 

Voliči ve 
volič. sezn. 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy celk. 

Platné 
hlasy v % 

ČR 14 866 8 362 987 5 569 665 66,60 5 567 627 5 554 596 99,77 

MK        1 386 299 77,46 299 298 99,67 

 

 (Zpracováno z materiálů ČSÚ – volba prezidenta ČR.) 

KOMUNÁLNÍ VOLBY. Ve dnech 5. a 6. října 2018 se v České republice konaly volby do 
zastupitelstev obcí. V Malých Kyšicích okrsková volební komise sumarizovala tyto výsledky: 
Voliči zapsaní do seznamu voličů: 386, volební účast: 54,66 %, vydané obálky: 211, 
odevzdané obálky: 211, platné hlasy: 1 162. Pro tyto volby byla zaregistrována jen jedna 
volební strana: Malokyšická volba s devíti kandidáty. Ve volbách zvolení kandidáti:                                                                
MALOKYŠICKÁ VOLBA:     1 162 platných hlasů t. j. 100 %  

Poř. Kandidát 
příjmení, jméno, titul 

Počet hl. 
abs. 

Počet hl. 
v % 

Pořadí zvolení, 
pořadí náhradn. 

Mandát 

1. KUNA Jan 165 14,19 1 * 
2. BLÁHOVÁ Kateřina DiS. 157 13,51 4 * 
3. BLECHA Robert Ing. 157 13,51 5 * 
4. KRATOCHVÍL Milan 154 13,25 6 * 
5. REHBERGER David 158 13,59 2 * 
6. OLIVERIUS Miroslav Mgr. 158 13,59 3 * 
7. BREJCHA Jaroslav 146 12,56 7 * 

 

8. KUNOVÁ Veronika 31 02,66 1 - 
9. ŠOLTOVÁ Lada 36 03,09 2 - 

(Zpracováno z materiálů ČSÚ – volby do zastupitelstev obcí.) 

Volby do zastupitelstva naší obce, konané ve volební místnosti v budově obecního úřadu, 
měly u nás v uvedených dnech 5. a 6. října 2018 hladký průběh. Zástupkyně naší okrskové 
volební komise volební výsledky na přebíracím místě v Unhošti předávaly jako jedny 
z prvních, a to díky aktivnímu přístupu a dobře odvedené práci všech členek malokyšické 
okrskové volební komise ve složení: Eva Kunová, Jana Roulichová, Věra Doušová, Klára 
Davidovičová, Petra Fričová a zapisovatelka Ing. Lenka Markupová.    

Č. Kandidát: příjmení, jméno, titul Pol. 

příslušn. 

Česká 
republika 

počet hlasů 

ČR 

v % 

M. Kyšice 
poč.hlasů 

MK 

v % 

7. Zeman Miloš, Ing. SPO 2 853 390 51,36 113 37,91 

9. Drahoš Jiří,prof.,Ing.,DrSc.,dr.h.c. BEZPP 2 701 206 48,63 185 62,08 
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PŘIPOMENUTÍ 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA. V mnoha českých a moravských 
městech a obcích se ve státní svátek 28. října vysazovaly lípy, které budou připomínat 
jubileum 100 let vzniku dnes již neexistujícího společného státu Čechů a Slováků. U nás se 
návrhem na vysazení lípy na veřejném prostranství v Malých Kyšicích rovněž zabývalo 
zastupitelstvo obce, ale jeho členové došli k závěru, že se v obci nenachází vhodné místo, 
kam by měla být nově lípa vysazena. (Všechny původní – již pro stáří poražené lípy v obci – 
jsou nahrazeny vysazením lip nových.) Již tradičně obec zajistila položení věnce u pomníku 
obětí I. světové války a příčiny i význam 28. října 1918 byly uvedeny, či připomenuty 
v Malokyšických ozvěnách (č. 5/2018).   

IV. KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

DĚTSKÉ KULTURNÍ AKCE. Dětský maškarní bál obec pořádala dne 17. 3. 2018 v restauraci 
LIKA ve spolupráci s Labyrintem – střediskem volného času, vzdělávání a služeb Kladno. Dne 
2. 5. 2018 obec připravila a organizovala průběh Dětského dne, kdy věcné dary pro děti 
poskytl spolek UNHfree.net. Dne 8. prosince se opětovně v sále restaurace LIKA konala 
dětská Mikulášská zábava. 

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO V POTEPLÍ. Sochy světce Jana Nepomuckého jsou rozsety 
jak po celých Čechách, tak i ve světě. Podíváme-li se kolem sebe, tak jeho kamenná socha 
např. stojí mezi unhošťským kostelem a tamní farou, v Doksech, socha v sousedství doberské 
kaple Nalezení sv. Kříže je z roku 1706 a je nejstarší kamennou svatojanskou sochou na 
Kladensku; sem však byla instalována teprve v roce 1970. Od neděle 20. května tohoto roku 
máme sochu sv. Jana z Nepomuku i u nás – v Poteplí. Do Poteplí, jak informuje tabulka 
zavěšená na boční straně nově postavené kapličky, se socha dostala takto:        

„Za všechno může kmen potepelské lípy, který získal místní chatař a řezbář Jaroslav Davídek. 
Přivedl jej na myšlenku vytvořit sochu sv. Jana Nepomuckého a umístit ji do kapličky u mostu 
přes potok Kačák. S realizací této myšlenky mu pomohli dobří lidé: Patrik Jílek, MUDr. Michal 
Jurovčík, Vít Kindl, Jiří Malec, Vladimír Mašek a Jaroslav Voldřich.“  

Z uvedeného vyplývá, že se jedná o řezbářskou práci, umístěnou ve zděné novostavbě 
kapličky, která byla na přelomu měsíců duben/květen 2018 postavena hned za potepelským 
mostem při cestě na Roučmídu. V přítomnosti necelé stovky diváků dne 20. května 2018 
sochu i kapličku vysvětil administrátor římskokatolické farnosti v Unhošti P. ThDr. Gabriel 
Rijad Mulamuhič, Ph.D., O. Cr. Pan farář při té příležitosti vzpomněl životní příběh Johánka 
z Pomuku, později uctívaného jako sv. Jan Nepomucký, seznámil přítomné s důvody, pro 
které byl v roce 1721 papežem Inocencem XIII. blahořečen a následně v roce 1729 papežem 
Benediktem XIII. svatořečen. Sv. Jan Nepomucký je mimo jiné patronem Česka, ale i loďařů, 
vorařů a mlynářů, proto se jeho sochy nachází přímo na mostech nebo blízko vodních toků. 
Postavení kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého v Poteplí – nedaleko potoka Kačáku a 
navíc mezi dva mosty, je proto zcela namístě. Socha, vytvořená řezbářem Davídkem, je 
překrásná, do detailu propracovaná a zaslouženě budí pozornost všech tudy procházejících (i 
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projíždějících). Dobrá myšlenka, stejně tak i odborně provedené práce při stavbě kaple, se 
zdařily.  

ZE SPORTU. Dne 13. 6. 2018 v 17,45 hod. byl z malokyšické návsi odstartován I. horský běh 
na Kladensku s cílem na Vysokém vrchu (délka trati 2,8 km). Dle sdělení hl. organizátora 
Jiřího Bena Pucholta se běhu zúčastnilo 83 závodníků (včetně žen). Zvítězil v čase 12:09 min. 
Vít Hlaváč (*1997) v barvách AC Tepo Kladno, který soutěžil v kategorii A-muži do 39 let. 
Z žen byla nejrychlejší s časem 16:10 min. Jitka Šulcová (*1974), závodnice Maratón klubu 
Kladno, která startovala v kategorii G-ženy do 44 let.         

NETOPÝR BIKE FEST 2018 V POTEPLÍ. Akrobatické kousky na horských kolech, při kterých 
tuhne krev v žilách, napětí, ale i radost ze zvládnutí náročných bikerských disciplín dne 1. září 
2018 ovládly areál bývalého koupaliště v Poteplí a přilehlé lesy. Již pátým rokem si zde dali 
(se svolením lesní správy) dostaveníčko vyznavači extrémní cyklistiky, která si jakožto 
adrenalinový sport v posledních letech získává stále víc příznivců. Někteří soutěžící navíc 
zaznamenávají úspěchy nejen na domácí, ale i na světové sportovní scéně. Akci, jež je svým 
charakterem pro kladenský region jedinečná, příliš nepoznamenala ani nepřízeň počasí. 
Z původně registrovaných 73 závodníků se soutěže zúčastnilo 52 jezdců. Více než třetina 
závodníků byla z Kladenska, větší část pak z Prahy a Berounska. Sjezdová trať byla v deštivém 
počasí velmi náročná, ale závod se naštěstí obešel bez vážnějších zranění. (Bylo jen dvakrát 
šití a dvě lehčí zlomeniny.) Absolutním vítězem letošního ročníku NBF se stal Jan Lemon, 
který skončil ve sjezdu pátý, dařilo se mu ve skocích a v dualu bral bronz. Program vyvrcholil 
večerní after party s řadou dýdžejů. 

VYDÁNÍ VERŠOVANÉ POVÍDKY OD Č. BÍLA „HELA“. Dne 16. června 2018 sousední obec 
Bratronice vydala svoji monografii „Bratronická zastavení“ při příležitosti 790. výročí od první 
písemné zprávy o obci. Text pro vydání publikace zpracovali PhDr. Radoslav Müller, 
dlouholetý pracovník tamního obecního úřadu, a Mgr. Miroslav Oliverius, malokyšický 
kronikář. Ten se při kompletování textu seznámil s dávno již zapomenutou veršovanou 
povídkou bratronického rodáka Čeňka Ibla (1851-1902), jejíž tragický děj autor položil do 
dnešního bratronicko-malokyšického pomezí (do lesů pod Vysoký vrch, ke studánce ve 
Žlábku ap.). Po následném zjištění (v matričních knihách, v 19. století vedených farním 
úřadem CŘK v Bratronicích), že hlavní hrdinka pocházela a s rodiči skutečně žila na samotě 
Lipina u Bratronic, byl v časopise Vesna z r. 1887 také dohledán Iblův veršovaný text. Tento 
se po 131 letech opět dostal ke čtenářům a to tím, že zastupitelé obou dotčených obcí 
souhlasili se sloučením finančních prostředků, kterými bylo uhrazeno nové vydání Iblovy 
„Hely, veršované povídky z lesních samot“. Povídka společně s vysvětlujícím komentářem 
byla vydána v podobě společného zpravodaje „Bratronice naše obec a Malokyšické ozvěny“. 
Společný tisk se tak stal originálním vánočním dárkem, určeným všem čtenářům obou 
obecních zpravodajů.   
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V. OSOBNÍ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ OBČANŮ 

JUBILEA. Dne 10. dubna 2018 oslavila své 90. narozeniny paní Jaroslava Hemerková z ulice 
Hlavní v Malých Kyšicích. Dne 14. dubna 2018 rovněž 90. narozeniny oslavila paní Marie 
Barcalová z ulice Skalní. Dne 24. června 2018 oslavila 85. narozeniny paní Marta Kaňková 
z ulice Spojovací. 

VI. K MALOKYŠICKÉ HISTORII 

MALOKYŠICKÁ TJ SOKOL. Před 99 roky – dne 23. února 1919 - členové přípravného výboru 
v Malých Kyšicích připravili ustavující schůzi, ze které vzešla Tělocvičná jednota SOKOL. Díky 
vstřícnému přístupu Miroslava Davida ze Žiliny, t. č. starosty Sokolské župy Budečské, byly 
pro potřeby zdokumentování činnosti jmenované jednoty v elektronické podobě naší obci 
poskytnuty podklady sokolské provenience. Ty potom byly zpracovávány a zveřejňovány 
k seznámení občanů prostřednictvím zpravodaje obce Malokyšické ozvěny. (Vzhledem 
k tomu, že se v roce 2018 jednalo o zmapování a zveřejnění sokolské činnosti v obci v letech 
1919-1920, jedná se o dost obsáhlý materiál, není minulost malokyšické sokolské TJ 
přepisována do kroniky obce; činí se odkaz na jmenované obecní periodikum – na konkr. č. 
2/2018 až 5/2018.) 

VII. POČASÍ 

Celkově lze napsat, že sledovaný rok 2018 byl teplý, ale především suchý! Již samotný přelom 
z 31. 12. 2017 na 1. 1. 2018 byl poměrně teplý; denní teploty se přes den pohybovaly k 6 °C, 
bylo oblačno, nepatrné přeháňky, noční teploty nepřesáhly -2 °C. LEDEN: Nenaplnil se 
dlouhodobý výhled Českého hydrometeorologického ústavu z uváděného přelomu Nového 
roku: „Teplé počasí končí, nadprůměrné teploty se vrátí k normálním teplotám, o slovo se 
hlásí zima a sněžení!“ Ještě dne 6. 1. 2018 denní teplota dosahovala 8 °C, od 8. 1. sice 
nastalo oblačno s mírnými srážkami, denní teplota neklesla pod 5 °C. V polovině ledna 15. 1. 
bylo převážně slunečno s denní teplotou 3 °C. V závěru měsíce bylo převážně zataženo 
s denní teplotou od 4 do 12 °C. ÚNOR: Obdobný stav jako v lednu; únor byl rovněž teplý 
s teplotami kolem 4 °C, přes den oblačno až polojasno. Po 24. 2. teplota klesala k -5 °C. 
BŘEZEN: Začátek měsíce byl na teploměru ve znamení k 0 °C, ale dnem 10. 3. se oteplilo 
místy až na 14 °C. Od 14. 3. teplota začala pozvolna klesat, a to až do 17. 3., kdy se zastavila 
na 1 °C. Dalším měřením teploty od 24. 3. bylo zjištěno její zvyšování – dne 31. 3. vystoupila 
na 13 °C, ale s krátkou dešťovou přeháňkou. DUBEN: Opětovně stoupající teplota – např. dne 
14. 4. bylo slunečno až polojasno při denní teplotě do 20 °C. Ke konci měsíce zataženo 
s deštěm – 19. 4. dešťová přeháňka při teplotě do 19 °C. KVĚTEN: od samého začátku tohoto 
měsíce šla denní teplota pozvolna nahoru: 3. 5. 21 °C, 7. 5. 23 °C, 14. 5. 24 °C, 23. 5. 25 °C, 
26. 5. 26 °C až 31. 5. dosáhla 29 °C. Měsíc byl skoro bez dešťových srážek. Ve středu 23. 5. se 
obloha zatáhla a konečně jsme čekali na „pořádný“ déšť, jenže v noci se malokyšickému 
katastru asi „těžké dešťové“ mraky vyhnuly. O to větší bylo naše překvapení, když jsme se 
z televizního vysílání a následně i z denního tisku dozvěděli, že v některých regionech ve 
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středních Čechách „voda bleskově zaútočila a pak zase odtekla“. Např. jednu z největších 
škod blesková povodeň napáchala 25. 5. v Zaječově na Berounsku. Také říčka Litavka se 
rozvodnila, v Berouně dosáhla druhého povodňového stupně v uvedený den ve 2.10 hodin, 
kdy měla výška její hladiny 226 cm a průtok 127 m3 za vteřinu. V poslední květnový den byly 
hlášeny drobné přeháňky a bouřky s teplotami do 30 °C. ČERVEN: Začátek měsíce byl rovněž 
dost teplý: 7. 6. 28 °C, 9. 6. 31 °C, 16. 6. 27 °C, potom denní teploty mírně klesly mezi 18-20 
°C. Přestože bylo oblačno, přeháňky byly stále minimální. A nastoupil ČERVENEC a s ním 
pravá prázdninová letní vedra při skoro jasnu a polojasnu: 2. 7. 20 °C, 4. 7. 28 °C, 7. 7. 27 °C. 
Dne 9. 7. při polojasnu s dešťovou přeháňkou se teplota zastavila na 24 °C, ale např. 13. 7. již 
zase bylo 27 °C, 16. 7. 28 °C, 19. 7. drobná přeháňka s 25 °C. Dne 27. 7. se teplota při jasné 
obloze vyšplhala na 29 °C a meteorologové začali varovat: „Úmorná vedra s tropickými 
teplotami až 34 °C a k tomu s tropickými nocemi s teplotou nad 20 °C by měly vydržet i 
v příštích dnech Vysoké teploty mohou jen na krátko srazit občasné intenzívní lokální bouřky, 
v nichž nelze vyloučit přívalový liják.“ Dnem 28. 7. teploty začaly skutečně stoupat na 33 °C. 
SRPEN: Dne 4. 8. byl v pražském Klementinu zaznamenán teplotní rekord 36 °C. (Od 
počátečního roku zdejšího měření teploty, tedy od roku 1775, čtvrtému srpnu „vévodila“ 
teplota 34 °C, naměřená v r. 1986.) Další měření denní teploty v obci: dne 11. 8. 25 °C, 18. 8. 
27 °C, 23. 8. 33 °C. V tento den denní tisk přinesl zprávu: „Vlna tropických veder končí. 
Ochladí se! Česko si konečně oddychne od vlny veder, která trápila šest týdnů. Už v pátek (24. 
8.) totiž postoupí do střední Evropy vlnící se studená fronta, která přinese změnu počasí – 
déšť a ochlazení až o 15 stupňů Celsia. Tropické třicítky už by být neměly. … Přestože častěji 
zaprší, půdní vláhový deficit deště nevyrovnají. V půdě momentálně chybí 40 až 80 milimetrů 
vody a na její doplnění by bylo potřeba podstatně větší množství srážek, nejlépe v podobě 
dlouhodobého, ale mírného deště, aby se voda mohla do půdy vsáknout. Sucho u nás je na 72 
tisících km2, což je na 92 % území České republiky.“ A skutečně od 25. 8. bylo zataženo 
s teplotou 25 °C. Jenže 29. 8. již zase bylo jasno a denní teplota opět dosáhla na 28 °C. ZÁŘÍ: 
Dne 1. 9. bylo oblačno až zataženo s mírným deštěm při teplotě do 19 °C. Teploty v dalších 
dnech se pohybovaly slabě přes 20 °C; dne 22. 9. klesly na 18 °C a dne 29. 9. dokonce na 14 
°C. ŘÍJEN: Měsíc to byl poměrně teplý – např. 6. 10. přes den naměřena teplota 22 °C, 13. 10. 
denní teplota 22 °C, dne 20. 10. 17 °C. Ke konci měsíce se ochladilo na teplotu k 10 °C, ale 
dešťových srážek bylo minimálně. Oslavy 28. 9. proběhly při chladném a deštivém (prý 
„vlezlém“) počasí, kdy denní teploty se pohybovaly mezi 12 až 15 °C, oblačnost začala ubývat 
až ve druhé polovině dne. LISTOPAD: Začátkem měsíce bylo převážně zataženo, ráno 
s ojedinělými mlhami, denní teplota do 10 °C. Dne 7. 11. při polojasnu se teploty zvedly až na 
17 °C. Prostředek listopadu byl ve znamení mírného poklesu teplot k 10 °C (dne 16. 11. 
pokles na 7 °C). Dne 19. 11. bylo zataženo místy se slabým sněžením při teplotě 3 °C. 
Takovéto počasí přešlo i do následujícího měsíce – PROSINEC: Dne 1. 12. oblačno až 
zataženo, naměřena denní teplota 3 °C. Dne 3. 12. přes den občasný déšť při teplotě do 10 
°C. Dne 15. 12. se denní teplota v obci pohybovala při 0 °C. Dne 22. 12. teplota do 10 °C, déšť 
se sněhem. Od 27. do 29. 12. oblačno, zatažená obloha se změnila ke konci měsíce na 
polojasnou a teploty klesly z 9 °C na 6 °C, nezaznamenán déšť. (Zápisy z ledna-prosince 2018) 
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VIII. UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI (dle informací z denního tisku) 

STÁTNÍ DLUH. Dle informací sdělovacích prostředků z prvních dnů roku 2018: „Na každého 
Čecha k 1. lednu 2018 připadal dluh státu ve výši zhruba 153 000,- Kč. Státní dluh, který 
vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu, v loňském roce dosáhl 1,62 
biliónu korun a byl o více než 11 miliard vyšší než předloni. A to i přesto, že stát v uplynulém 
roce hospodařil s druhým nejlepším výsledkem za posledních dvacet let. (Informace ze 4. 1. 
2018) 

NEZNALOST HISTORIE VLASTNÍ ZEMĚ. Z odborné studie Sociologického ústavu Akademie 
věd, zpracované začátkem roku 2018, vyplynulo, že Češi jsou sice hrdí na historii své země, 
současně ale většina lidí přiznala, že o minulosti mnoho konkrétních znalostí nemá a ani je 
aktivně nevyhledává. O historii země se vůbec nebo málo zajímá 59 procent Čechů. Svoje 
znalosti hodnotí jako podprůměrné 42 procent občanů, jako průměrné 48 procent 
dospělých. Za znalce historie se považuje jen osm procent Čechů. Minulost své země 
poznávají spíš prostřednictvím historických filmů, televizních seriálů, návštěv hradů či jiných 
kulturních památek než studiem odborných publikací či vyhledáváním v archivech a muzeích. 
Mladší generace konkrétní informace hledá většinou na internetu, a ne v odborných 
publikacích. Je však potěšitelné, že historii lidé také poznávají formou historek a pověstí 
spjatých se svým regionem, s místem kde žijí. (Informace z 8. 1. 2018) 

CHŘIPKOVÁ EPIDEMIE A SPALNIČKY. Na přelomu ledna a února 2018 v České republice 
počet nemocných respiračními infekcemi včetně chřipky raketově stoupal a stáli jsme na 
prahu chřipkové epidemie. Dne 3. února epidemie chřipky na celém území republiky vypukla 
naplno, na sto tisíc obyvatel bylo evidováno 1722 nemocných; na svědomí měla již deset 
životů. O měsíc později – k 3. březnu – už to bylo na sedmdesát mrtvých. Příznaky chřipkové 
epidemie (horečka 39 °C i více, zimnice, dýchací potíže, kašel, bolesti těla – zejm. svalů, 
bolest hlavy, třes, únava, ojediněle zvracení nebo průjem) se objevily i u – ne přesně 
zjištěného počtu – malokyšických občanů; nikdo naštěstí v naší obci nezemřel. Od začátku 
roku 2018 se v České republice začaly vyskytovat případy spalniček; soudilo se, že ve většině 
případů toto vysoce nakažlivé virové onemocnění k nám bylo zavlečeno z Ukrajiny. 
(Informace ze 3. 2. a 3. 3. 2018) 

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY – PCHJONGČCHANG 2018. A znovu po čtyřech letech jsme seděli u 
televizních obrazovek a sledovali sportovní klání na XXIII. ZOH, které byly pořádány 
v jihokorejském Pchjongčchangu. Zahájení se zúčastnil rekordní počet zemí – 92. Necelou 
padesátku českých sportovců přivedla na plochu s českou státní vlajkou snowboardkrosařka 
Eva Samková. Olympijský oheň nad místem konání ZOH plál do 25. 2. 2018. V medailovém 
pořadí 28 států, které získaly alespoň jednu ze tří možných medailí, se reprezentanti České 
republiky umístili na 14. místě (se 2 zlatými, 2 stříbrnými a 3 bronzovými medailemi). Tváří 
ZOH se stala „naše“ Ester Ledecká, která vybojovala dvě zlaté medaile ve dvou různých 
sportech – triumfovala v lyžařském super-G a dále ovládla paralelní obří slalom na 
snowboardu. „To je nářez!“, psal denní tisk. Očekávalo se, že česká hokejová reprezentace 
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by mohla zopakovat zlatý úspěch ze ZOH v Naganu, ale rozplynul se i bronzový sen; v utkání 
o postup do finále nás porazili Olympijští sportovci Ruska 3:0. Ve finále poražených, tedy 
v zápase o bronz, naše reprezentace podlehla Kanadě 4:6. (Informace ze ZOH ve dnech 10. 2. 
- 26. 2. 2018)     

JUBILEUM STARTU ČS. KOSMONAUTA DO VESMÍRU. První a jediný čs. kosmonaut Vladimír 
Remek (*1948) dne 2. března 1978 (před 40 roky) startoval do vesmíru z kosmodromu 
Bajkonur ve dvojici s Rusem Alexejem Gubarevem. Vojenský pilot Remek byl 87. člověkem ve 
vesmíru a jeho letem v kosmické lodi Sojuz 28 se tak Československo stalo po SSSR a USA 
třetí zemí, jejíž občan odstartoval na oběžnou dráhu. (Informace z 3. 3. 2018) 

KELTSKÝ TELEGRAF. V první jarní sobotu – 24. 3. 2018 – ohňové vatry, umístěné na vrcholech 
240 kopců po celé České republice, si předávaly světelný signál stejně, jako tomu bylo v době 
našich předchůdců – Keltů. Jedním z přihlášených míst bylo i stanoviště na Vysokém vrchu u 
Malých Kyšic.  S předáváním světelného signálu se mělo začít v 19.30 hodin na Bílém Kámenu 
u Velkých Popovic a mělo se končit po 21. hodině v několika cílových místech. Kdy, a s jakým 
úspěchem, byl signál přebírán a předáván z našeho Vysokého vrchu, se nepodařilo zjistit. 
Stejně jako v minulých letech, i letos byl smyslem Keltského telegrafu návrat k planetě Zemi 
a k přírodě s přicházejícím jarem, které vrací světlo do krajiny. Vzájemně se tak propojují 
nejen jednotlivé vatry, ale i lidé, kteří přicházejí na jednotlivé kopce ve večerní hodinu. 
(Informace z 24. 3. 2018)  

NÁVRH NOVÉ VERZE STÁTNÍ HYMNY. V závěru měsíce března 2018 rozbouřil hladinu 
veřejného mínění Český olympijský výbor, který si u skladatele Pavla Boka zadal novou verzi 
české hymny. Výsledek nenadchl a k věci se vyjadřovali i politici. Prezident republiky Miloš 
Zeman prohlásil, že na hymnu se nemá sahat. „Věci jako je hymna, státní vlajka a některé 
další symboly, by měly kvůli tradici zůstat zachovány a neměly by se měnit jako módní 
doplňky.“ Problém s iniciativou ČOV ale ležel jinde. Už důvody, kterými bylo argumentováno, 
zněly dost podivně. Kupříkladu, že ČOV prý chtěl jen rozpoutat diskusi. Nebo že současná 
verze hymny je příliš krátká. Kratší než časový limit povolený pro hymny na vrcholných 
sportovních akcích, takže vítězní čeští sportovci mají méně času si ji užít. Nebo že není 
dostatečně „vlastenecká“. Otázkou však zůstává: Proč by ale právě ČOV měl být hybatelem 
úprav hymny, navíc z uváděných důvodů? Hraje se hymna snad jen na sportovních akcích? 
Asi přesně vystihl podstatu problému Miroslav Kalousek: „Jak si mohl ČOV dovolit vynaložit 
600 000 Kč na něco, co mu vůbec nepřísluší?“ Částka 600 tisíc korun, kterou tedy vynaložil 
státem jinak podporovaný ČOV není zrovna malá a dalo se předpokládat, že projekt 
zkrachuje už na svém začátku. Nelze se ubránit dojmu, že za projektem, jako je úprava státní 
hymny, který by měl být zcela v rukou státu, když už by se měl vůbec realizovat, stojí zase jen 
různí sponzoři a další soukromé zájmy … a zase i zde si několik lidí přijde na slušné peníze. 
(Informace z 29. 3. 2018) 

CÍRKEVNÍ RESTITUCE. Vydávání restitučního majetku církvím je u konce. Státní pozemkový 
úřad i Lesy ČR vyřídily naprostou většinu církevních žádostí. Hlavně katolické církvi vydaly 
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133 tisíc hektarů lesů a 36 tisíc hektarů polí a luk. Církve jsou tak v dnešní době po státu 
největším vlastníkem půdy v České republice. (Informace ze 17. 3. 2018) 

STÁRNOUCÍ ČESKÁ REPUBLIKA. Česká populace stárne a tento trend se bude dál 
prohlubovat. Češi a Češky ve věku 65 let a víc tvoří nejdynamičtěji rostoucí skupinu obyvatel. 
V současnosti představují pětinu populace. (Už každý pátý je senior!) Počet obyvatel České 
republiky v průběhu roku 2017 poprvé v historii státu přesáhl hranici 10,6 milionu obyvatel, 
z nichž jsou dva miliony seniorů. Pro srovnání např. v roce 1950 žilo v republice 735 tisíc 
obyvatel ve věku 65 a více let. V současnosti se prodlužuje délka života, což znamená, že Češi 
tráví v důchodu v průměru 24 let. Současně v Česku ubývá mladých lidí, za posledních 15 let 
klesly počty mladých lidí do 29 let o tři čtvrtě milionu na 3,3 milionu osob. To je necelá 
třetina populace. Poměr počtu osob starších 65 let k počtu osob v produktivním věku (15-64 
let) se má do roku 2060 téměř zdvojnásobit a dosáhnout zhruba 56 procent upozorňuje 
Konvergenční program schválený vládou a předložený Evropské unii. (Informace ze 7. 5. 
2018) 

KŮROVEC NEJEN V OKOLNÍCH LESÍCH. Suché počasí v letošním roce dávalo optimální 
podmínky pro namnožení se lýkožrouta smrkového, lidově nazývaného kůrovec. Suché 
vzrostlé, tedy napadené, stromy se již koncem jara objevily jak v okolních lesích, tak i 
v některých malokyšických zahradách. Všechny majitele napadených stromů obecní úřad 
prostřednictvím obecního zpravodaje upozornil na nutnost zamezení dalšího rozšiřování 
kůrovce, a vyzval k pokácení těchto napadených stromů a k rozřezání dřeva na max. 30 cm 
dlouhé špalky a k jejich rozštípnutí na polovinu. V řadě případů byla výzva ze strany občanů 
akceptována. Citace z denního tisku: „Lesníci ještě nestačili vytěžit všechny stromy napadené 
kůrovcem a je tu další problém. Zatímco v běžných letech se tento brouček rozmnožuje 
obvykle dvakrát za rok, letos se kvůli častému nástupu suchého a teplého počasí vyrojí 
nejméně třikrát, možná i čtyřikrát. Nálet nových brouků tak může být plošně po celé republice 
pro řadu dalších smrkových porostů doslova smrtící.“ Odborníci na ochranu lesa potvrzují, že 
proti loňsku se v některých lokalitách objevuje až desetinásobné množství kůrovců.“ 
(Informace ze 7. 6. 2018) 

FOTBALOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA 2018 V RUSKU. Přestože se česká fotbalová reprezentace 
neprobojovala na světový šampionát fotbalu do Ruska, v celé České republice (včetně 
Malých Kyšic) byly tedy i v našich domácnostech a restauracích prostřednictvím televizního 
vysílání jednotlivé zápasy bedlivě sledovány. Fandilo se Chorvatům, Dánům, Angličanům, ale 
i obětavě hrajícím fotbalistům „malého“ Islandu. V neděli dne 15. července 2018 došlo 
k zodpovězení otázky: Kdo bude novým mistrem světa v tomto nejpopulárnějším sportu 
planety? V moskevském finále mužstvo Francie porazilo Chorvaty 4:2. Před tím v Petrohradě 
v utkání o bronz zvítězili Belgičané nad Anglií 2:0. (Informace z 16. 7. 2018) 

LETY I PŘES NÁS. Letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni v první polovině roku odbavilo 7,464 
milionu cestujících, což meziroční vzestup o celou desetinu. Důvodem takového růstu je 
především výrazné posilování kapacit dopravců na stávajících linkách a zřizování nových 
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leteckých spojení, včetně dálkových (např. nová linka do Filadelfie, posílení letů do Kanady). 
Vzhledem k dosavadnímu vývoji je reálné, aby se pražské letiště za celý rok 2018 přiblížilo 
rekordní hranici 17 milionu odbavených. Ve sledovaném období byla nejnavštěvovanější 
zemí Velká Británie, kam z Ruzyně směřovalo 963 142 cestujících, dalšími v pořadí byly Itálie, 
Rusko, Německo a Francie. Na ruzyňském letišti platil od 25. 3 do 27. 10. 2018 letový řád, 
který cestujícím nabízel přímé lety do 157 měst a 51 zemí. (Informace z 19. 7. 2018) 

NEJDELŠÍ ZATMĚNÍ MĚSÍCE V NAŠEM STOLETÍ. Měsíc v úplňku se v pátek 27. 7. 2018 ponořil 
téměř na dvě hodiny do pozemského stínu (mezi 21.30 až 23.13 hod.) a měl získat zvláštní 
cihlově oranžové až rudé zabarvení. Jednalo se o úplné zatmění Měsíce, nejdelší za tohle 
století. Nakonec diváci, alespoň naši v Malých Kyšicích, byli zklamáni, protože výhled halily 
mraky. Delší zatmění Měsíce, než bylo to letošní, to už budou sledovat až naši potomci, 
protože se odehraje za 105 let v roce 2123 a bude ještě o tři minuty delší. (Informace z 28. 7. 
2018) 

POSÍLÁNÍ POHLEDNIC. Bývalo železným pravidlem pro řadu Čechů posílat z prázdnin a 
dovolených svým blízkým pohlednice. Ročně jich ovšem citelně ubývá, a to kvůli konkurenci 
mobilů, ale i nekřesťanskému zdražování poštovného ze strany České pošty. Zatímco před 
pěti lety si Česká pošta za obyčejnou zásilku do 50 gramů, kterou je i pohlednice, účtovala 13 
korun, od února 2018 účtuje 19 korun. To je ve srovnání třeba s cenou MMS zaslané 
z „chytrého“ telefonu nesrovnatelná drahota. Zasílání psaných pohlednic, ale i dopisů, klesá 
každý rok v průměru o osm až deset procent. Klasická pohlednice má nicméně u nás tradici a 
měla by se i v budoucnu udržet. Zejména starší lidé, kteří nemají „chytrý“ telefon, od 
pohlednic většinou neupouštějí. Své klasické pohlednice v České republice vydávají také 
města a obce – viz např. i vydaná pohlednice obce Malé Kyšice. (Informace ze 4. 8. 2018) 

NA LETNÍ OBLOZE PŘELET PERSEIDŮ. Nelze doložit, zda někdo z malokyšických občanů 
z neděle 12. 8. na pondělí 13. 8. 2018 mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní na obloze 
sledoval „padání hvězd“. Podmínky pro sledování zářících meteorů z meteorického roje 
Perseid v podobě čar měly být ideální. První zmínky o tomto úkazu pochází z první poloviny 
3. století našeho letopočtu v souvislosti s umučením svatého Vavřince v r. 258. Že se jedná o 
astronomický úkaz, to prokázal až italský astronom Givanni Schiaparelli (1835-1910) ve 
druhé polovině 19. století. Prachové částice zvané meteroidy se střetávají se Zemí, která 
prochází po své dráze, a v atmosféře zazáří jako meteory, a to každoročně mezi 17. 
červencem a 24. srpnem. (Informace z 11. 8. 2018)  

ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ. Zpráva z tisku: „Čeští senioři si příští rok rekordně přilepší. Důchody od 
ledna 2019 stoupnou včetně valorizace v průměru o 900 korun měsíčně. Penzisté nad 85 let 
dostanou navíc přidáno o tisícikorunu.“ Sněmovna dne 22. 8. 2018 na své schůzi již o 
důchodech rozhodovala podruhé, protože Senát v návrhu původní vládní novely prosazoval 
změnu, aby tisícikorunu dostali i ti, kdo jsou v důchodu 25 let. Poslanci ale senátní návrh 
zamítli a novelu schválili v původním znění. Senátní verze „trestala“ lidi, kteří pracovali déle a 
nastoupili tak do penze později. (Informace z 23. 8. 2018) 
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KE STÁTNÍMU SVÁTKU DNE 28. ŘÍJNA 2018. Na jedné straně se na celostátní úrovni, na 
mnoha místech Čech a Moravy, sté výročí vzniku Československé republiky připomínalo 
četnými kulturně-společenskými akcemi, oslavovalo se, připomínali se ti, kteří měli největší 
význam při vzniku nového státu – tehdejšího Československa. Uvedenému výročí věnovaly 
četné své příspěvky všechny celostátní i regionální sdělovací prostředky. Na druhé straně se 
objevovaly názory, proč oslavovat již dvacet pět let neexistující stát, když Češi a Slováci, ač 
začleněni do Evropské unie, jdou odloučeně – svou vlastní cestou. Při té příležitosti ve 
sdělovacích prostředcích také zaznívala kritika na stávající situaci v České republice, na 
činnost zákonodárných sborů, vlády i prezidenta republiky. Na dokreslení této „naší doby“ 
citován příspěvek politologa Jiřího Pehe, který nazval „Kdyby na Hrad přišel Masaryk“. Autor 
napsal: „Kdyby se hradní ceremonie, která završí oslavy stého výročí založení Československa, 
mohl zúčastnit jako pozorovatel Tomáš G. Masaryk, asi by se hodně divil. Nejprve by zjistil, že 
země, kterou zakládal, už neexistuje. Ba co víc, při pohledu na pozvané by zjistil, že jsou tu 
kromě pozvaných diplomatů jen Češi, protože jím založený stát za sto let „poztrácel“ další 
národnosti. A aby toho nebylo málo, dozvěděl by se od nejednoho z přítomných politiků, že i 
v této dnes etnicky relativně homogenní zemi žije až příliš mnoho cizinců a jejich přílivu je 
třeba se zuby nehty bránit. Při poslechu současné hlavy státu, který nepochybně bude jako ty 
předešlé „spatra“, pepřeným urážkami oponentů, by si uvědomil, že bude-li chtít slyšet od 
dědiců Československa projev prezidentský, musí jet do Bratislavy. Následně by zjistil, že celá 
ceremonie není zrežírovaná jako oslava státu, v níž prezident má hrát jen víceméně neutrální 
roli hostitele, ale jako jakýsi polosoukromý happening. A že tedy mnohá vyznamenání jsou 
udílena nikoliv podle zásluh o stát, ale podle toho, jak se staví k současnému prezidentovi. A 
že kvůli použití stejného kritéria v sále chybí někteří rektoři nebo zákonodárci a další 
významné osobnosti. Což o to, i Masaryk sám dokázal být tvrdý k těm, kterými pohrdal, ale 
řídil se trochu jiným klíčem. Odmítal třeba podat ruku politikům namočeným v nějaké 
korupční aféře. Asi by se tedy dost divil, když by v první řadě viděl trestně stíhaného premiéra 
a vedle něj bývalého prezidenta, který amnestoval před odchodem z úřadu tuneláře z 90. let. 
Coby přesvědčený Evropan, který přijal ideu samostatného státu až poté, co se nenaplnily 
jeho představy o vytvoření nějaké federace či konfederace malých evropských států, by se 
dost divil, jak početná je ve Vladislavském sále skupina politiků, kteří myslí, že Česko je pupek 
světa, a Evropskou unii berou jako nutné zlo. Naštěstí pro něj by se už nemohl zúčastnit 
ceremonie v příštím roce. Je totiž jisté, že pokud by to uviděl, „masarykovsky“ zhodnotil, 
nedostal by znovu pozvánku. (Deník Právo, 27. 10. 2018) 

Projednáno bude na schůzi zastupitelstva obce Malé Kyšice dne 18. prosince 2019.  

Předkládá: Jan Kuna, starosta obce.  

Zpracoval v měsících říjen-listopad 2019: Mgr. Miroslav Oliverius, kronikář obce   
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NÁVRH ZÁPISU DO KRONIKY OBCE MALÉ KYŠICE ZA ROK 2018 

Podle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí: „Každá obec vede kroniku, do 
níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro 
informaci i poučení budoucím generacím.“ Podle § 3 cit. zákona se „zápis do kroniky 
provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec“. 
Ustanovení § 4 cit. zákona přiznává právo občanům starším 18 let navrhnout písemně 
změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů podle 
okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní. Dávám tak na vědomí 
občanům naší obce níže uvedený návrh zápisu do Kroniky obce Malé Kyšice za 
kalendářní rok 2018. Případné připomínky, doplňky, opravy, návrhy na změnu – 
v písemné podobě – je možné doručit na Obecní úřad v Malých Kyšicích, a to 
v termínu: do 16. prosince 2019. 

                                                                                         Jan Kuna, starosta obce 

 
 

I. ÚVODEM 

Vstoupili jsme do roku 2018, do roku, ve kterém jsme si dne 28. října připomněli 
uplynulých sto let od vzniku Československé republiky. Tento den se stal mezníkem v našich 
dějinách. Je to den, kdy došlo k národnímu osvobození; jednalo se o naše vytržení 
z habsburské říše, ze svazku, který nám byl až příliš těsný. Jednalo se o obnovení národního 
státu. Zároveň však na něj vzpomínáme s nostalgií, protože je tomu již čtvrt století, co 
„náš“ společný stát se bez referenda rozpadl. Neopomenuli jsme si proto připomenout 
alespoň zásluhy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Toho 
jako jeden z prvních v listopadových dnech roku 1989 také připomněl, a na jeho dílo se 
odvolal, budoucí československý prezident Václav Havel. Bohužel i on se nakonec podílel na 
rozdělení Československa, čímž napomohl rozbourat to, co T. G. M. a „muži října 1918“ 
začali stavět. O půlnoci z 31. 12. 1992 na 1. 1. 1993 společný stát Čechů a Slováků přestal 
existovat a oba svébytné národy se vydaly vlastní cestou. Dvacátý osmý říjen zůstává i tak 
v České republice státním svátkem. Připomínáme si s hrdostí sice neexistující stát, ze 
kterého však vzešla, nebo jím alespoň prošla, dlouhá řada osobností – v podobě politiků, 
vědců, umělců, sportovců a dalších, kteří dokázali Československo zvýraznit nejen na mapě 
Evropy, ale i na mapě světa.   

 Vznik Československa je neodlučně spojen s ukončením „velké války“, která 
následně dostala přívlastky „první světová“, proto jsme si v tomto roce také připomněli sto 
let od jejího konce. I občané naší obce se tenkrát radovali, ale čtyři malokyšičtí muži se 
domů již nikdy nevrátili. Jejich jména jsou v naší obci vytesána na pomníku obětí světové 
války: Josef Anýž, Josef Šíma, Václav Vlček a František Vydra. Jedním ze symbolů býv. 
Československa, ale i České republiky z doby vzniku republiky, je státní hymna „Kde domov 
můj“; hudbu na slova Josefa Kajetána Tyla složil František Škroup. A právě v roce, kdy si 
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připomínáme sté výročí obnovení české státnosti, tak naši „Olympionici“ odstartovali 
debatu, aby naše česká státní hymna byla monumentálnější, aby se hrály dvě sloky, aby se 
dopřál vítězným českým sportovcům delší pocit zadostiučinění …  

II. VĚCI VEŘEJNÉ 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

Během sledovaného roku zastupitelstvo obce zasedalo sedmkrát, z toho jedno 
zasedání se konalo bezprostředně po komunálních volbách v říjnu t. r. a bylo tak zasedáním 
„ustavujícím“ (viz dále). 

21. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 14. února 2018: Hlavními 
body programu byla realizace výstavby in-line dráhy. Návrh starosty obce Jana Kuny na 
vypsání výběrového řízení na zhotovitele akce „Výstava in-line dráhy“ byl jednomyslně 
schválen, stejně jako návrh na podání žádosti o dotaci na akci „Výstavba in-line dráhy“ ze 
Středočeského Fondu obnovy venkova. Rovněž došlo ke schválení výběrového řízení na 
zhotovitele akce „Zpevnění plochy sběrného místa“. V diskusi se zastupitelé obce zabývali 
problematikou přeplněných kontejnerů na tříděný odpad a všeobecně bylo poukázáno na 
nepořádek v obci. Hledaly se možnosti, jak nejlépe tuto situaci vyřešit. V otázce, jak 
postupovat při likvidaci kalamitního stavu výskytu kůrovce, starosta obce m. j. zdůraznil 
nutnost pokácení suchých stromů ve stráni v malokyšické části Hřebenka. Kácení bylo 
realizováno v době uzavření přilehlé komunikace, kdy nedošlo k ohrožení projíždějících 
motorových vozidel. 

22. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 8. března 2018: S 
odkazem na schválení návrhů na vyhlášení výběrových řízení při únorovém zasedání 
zastupitelstva obce zastupitelé schválili zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Výstavba in-line dráhy“; hodnotící komise vybrala ze šesti nabídek, které byly na obecní 
úřad doručeny v řádném termínu, dle stanovených kritérií firmu AQUARIUS, spol. s r.o. 
Zastupitelé dále hlasovali a jednomyslně schválili zhotovitele na akci „Zpevnění plochy ve 
sběrném místě“; hodnotící komise vybrala ze tří nabídek, které došly v řádném termínu, dle 
stanovených kritérií firmu DestroMechanizace s.r.o. Byla schválena účetní závěrka Mateřské 
školy Malé Kyšice za rok 2017 včetně schválení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření 
Mateřské školy Malé Kyšice za rok 2017. 

23. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 27. června 2018: 
Zastupitelé obce v zákonném termínu schválili opětovně sedmičlenné zastupitelstvo obce 
Malé Kyšice na volební období 2018-2022. Dále se zabývali majetkovými otázkami obce: 
schválili návrh darovací smlouvy, týkající se části pozemku parc. st. č. 132 v k. ú. Malé Kyšice; 
jedná se o dar Ing. Roberta Blechy (část chodníku) s tím, že obec uhradí poplatky spojené 
s převodem pozemku na obec Malé Kyšice. Byl schválen prodej části pozemku parc. č. 506/2 
v k. ú. Malé Kyšice o výměře 45 m2, který vznikl oddělovacím geometrickým plánem a je 
označen jako parc. č. 506/8. Jedná se o část pozemku, který dlouhodobě užívá paní Štěpánka 
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Frantová. Jednomyslný souhlas pozemek prodat v souladu se stávajícími cenami pozemků, 
ale s podmínkou zřízení věcného břemene vstupu na pozemek pro obec Malé Kyšice. 
Závěrečným bodem jednání bylo schválení návrhu starosty obce ohledně žádosti o dotaci na 
výstavbu budovy mateřské školy; bez přiznání této dotace obec není schopna z finančních 
důvodů realizovat stavbu objektu „nové“ mateřské školy. Zastupitelstvo proto hlasovalo a 
schválilo podání žádosti o dotaci z programu 133 310 „Rozvoj výukových kapacit mateřských 
a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky dle výzvy č. 6 Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy“ a navýšilo rozpočet pro mateřskou školu o 50 000,- Kč. 
V diskusi bylo poukázáno na zrušení sběrného místa pro bioodpad v obci, které dle 
diskutujícího s sebou přináší zakládání „černých“ skládek v okolních lesích, proto nechal ke 
zvážení, aby se zastupitelé s tímto problémem zabývali, i když doznal, že neví, jaké opatření 
k zamezení černých skládek by měli přijmout. Starosta obce konstatoval, že náhradní řešení 
za uzavření sběrného místa – tj. zajištění svozu bioodpadu z naší obce 1x za 14 dnů – se 
osvědčilo. 

24. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 26. září 2018: Obecní 
zastupitelstvo schválilo návrh na podání žádosti o dotaci na dostavbu chodníku v Hlavní ulici 
z programu „Bezpečnost“ u Státního fondu dopravní infrastruktury se závazkem 
spolufinancování uvedené investiční akce. Schválilo ukončení působnosti sociálně-kulturní 
komise a komise životního prostředí společně s termínem voleb do zastupitelstev obcí. 
Zabývalo se a následně došlo ke schválení návrhu na vypsání výběrového řízení na 
prodloužení vodovodního řadu Malých Kyšicích – v ulici U Jezu, a to včetně návrhu na 
schválení příspěvku na vybudování této vodovodní přípojky. 

Ustavující (1.) zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 30. října 2018: Na 
základě výsledků voleb do zastupitelstva obce konaných celostátně v České republice dne 5. 
a 6. října 2018 (viz dále) zvolení kandidáti do zastupitelstva obce složili zákonem o obcích 
předepsaný slib. Následovalo jednání zastupitelstva, které jednomyslně: 

- zvolilo starostou obce Jana Kunu, 
- zvolilo místostarostkou obce Kateřinu Bláhovou, DiS., 
- zřídilo finanční výbor, 
- zřídilo kontrolní výbor, 
- zřídilo sociálně-kulturní komisi, 
- zřídilo komisi pro životní prostředí, 
- zvolilo předsedou finančního výboru Davida Rehbergera a členy: Jaroslava Brejchu a 

Milana Kratochvíla, 
- zvolilo předsedou kontrolního výboru Ing. Roberta Blechu a členy: Ladu Šoltovou a 

Mgr. Miroslava Oliveriuse, 
- zvolilo za předsedu sociálně-kulturní komise Mgr. Miroslava Oliveriuse a členy: Ing. 

Lenku Markupovou a Veroniku Kunovou, 
- zvolilo předsedou komise pro životní prostředí Milana Kratochvíla a členy: Davida 

Rehbergera a Ing. Roberta Blechu, 
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- schválilo stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 
celků, v platném znění, v maximální výši, a to ode dne 1. listopadu 2018 za následující 
funkce: 

o Jan Kuna – neuvolněný starosta 
o Kateřina Bláhová, DiS. – neuvolněná místostarostka  
o David Rehberger – neuvolněný předseda finančního výboru 
o Ing. Robert Blecha – neuvolněný předseda kontrolního výboru 
o Jaroslav Brejcha – neuvolněný člen finančního výboru  
o Mgr. Miroslav Oliverius – neuvolněný předseda sociálně-kulturní komise 
o Milan Kratochvíl – neuvolněný předseda komise životního prostředí 

- schválilo poskytování obdobných odměn i osobám, jež jsou členy výborů a komisí, ale 
nejsou členy zastupitelstva obce, a to za následující funkce: 

o Veronika Kunová – člen sociálně-kulturní komise, 
o Ing. Lenka Markupová, člen sociálně-kulturní komise, 
o Lada Šoltová – člen kontrolního výboru, 

- schválilo pokračování vydávání zpravodaje obce Malokyšické ozvěny, 
- vzalo na vědomí potvrzení Mgr. Miroslava Oliveriuse ve funkci kronikáře obce. 

 

2. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 28. listopadu 2018: 
Jednání zastupitelstva se zabývalo organizačními záležitostmi, které bylo nezbytné schválit 
pro další chod obce – schválilo návrh na změny rozpočtu obce roku 2018 a návrh na pověření 
starosty obce k provádění rozpočtových opatření. Zastupitelé detailně rozpracovali 
organizaci připravované akce v obci: „Rozsvícení vánočního stromu“, která se následně 
konala v sobotu 1. prosince 2018 na malokyšické návsi (viz dále).  

3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 19. prosince 2018: Na 
posledním zasedání ve sledovaném roce zastupitelé mimo jiné jednomyslně schválili: 

- 11. rozpočtové opatření roku 2018 
- vyrovnaný návrh rozpočtu obce Malé Kyšice na rok 2019 
- rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Malé Kyšice na rok 2019 
- střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Malé Kyšice na 

období 2020–2022 
- zápis do kroniky obce za rok 2017 
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se mění a vyhláška č. 3/2007 o poplatku 

za komunální odpad 
- uzavření dohody o provedení práce se starostou obce Janem Kunou, týkající se zimní 

údržby obce vlastní mechanizací. 
 

Dále vzali na vědomí provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2018 a zřízení 
inventarizační komise ve složení: Kateřina Bláhová, DiS. – předsedkyně a členové Jaroslav 
Brejcha a Milan Kratochvíl.  

V rámci diskuse starosta obce připomněl (v listopadu bezvadně) opravenou příjezdovou 
komunikaci z Nouzova do Malých Kyšic a informoval, že je požádáno o dotaci na výstavbu 
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chodníku od budovy mateřské školy na konec obce; Letiště Praha a.s. poskytne na tuto 
výstavbu částku 400 000,- Kč. (Obec začátkem nastupujícího roku vypíše výběrové řízení na 
zhotovitele této akce.) Mgr. Oliverius za redakční radu zpravodaje obce okomentoval 
poslední vydané číslo Malokyšických ozvěn, které bylo vydáno společně se sousedící obcí 
Bratronice (viz dále) a ze strany obce se stalo jak dárkem všem malokyšickým čtenářům 
Ozvěn, tak je zároveň i propagací naší obce, a to nejen u našich sousedů. K dotazu z řad 
občanů obce: „Proč obec stále ještě nezačala stavět objekt mateřské školy?“, starosta obce 
sdělil, že problém t. č. je v získání dotace. V loňském roce (2017) byly upřednostňovány 
projekty za desítky milionů korun, bohužel v roce 2018 je dávána přednost projektům do 10 
milionů korun. Problém se také objevil ve skutečnosti, že v současné době fungující školku 
naše obec má, ale pro poskytnutí dotace není pádným důvodem končící nájemní smlouva na 
stávající školní budovu. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA. V roce 2018 (resp. ve školním roce 2018/2019) malokyšickou mateřskou 
školu navštěvovalo 20 dětí (11 chlapců a 9 dívek), z nichž 17 dětí mělo trvalý pobyt v Malých 
Kyšicích. Složení pedagogického a pomocného personálu se v roce 2018 nezměnilo: ředitelka 
a zároveň učitelka Mgr. Mirka Švantnerová, učitelka Radka Wimmerová, školní asistentka 
Eva Flenerová, nepedagogický personál – Romana Dědečková a Andrea Suchopárová.  

Během roku vedení školy za pomoci rodičů pro děti připravilo řadu zajímavých akcí, které 
všechny zúčastněné nadchly: byly připraveny výlety jak do okolí naší obce (např. na Vysoký 
vrch), tak i výlety mimo obec (do ZOO v Praze a do ZOO v obci Zájezd, do Galerie v Lidicích, 
exkurze do kladenské knihovny, návštěva divadelního představení v divadle Lampion v 
Kladně ad.). Děti s kulturním programem vystoupily při rozsvícení vánočního stromu na 
malokyšické návsi, při své vánoční besídce atd. Je potěšitelné, že společně s dětmi se aktivně 
do některých školních akcí zapojovali i jejich rodiče (např. při práci s přírodním materiálem, 
při společném bubnování apod.).     

MALOKYŠICKÉ OZVĚNY, zpravodaj obce. Redakční rada zpravodaje pracovala v 
nezměněném složení jako v minulých letech: Mgr. Miroslav Oliverius, Ing. Lenka Markupová, 
Kateřina Bláhová, DiS. a Jan Kuna. Ve sledovaném roce vydala celkem šest čísel zpravodaje 
s tím, že šesté – prosincové – číslo bylo číslem mimořádným (viz dále oddíl IV., heslo Hela, 
veršovaná povídka z lesních samot).  Zpravodaj informoval malokyšické občany o dění v obci, 
zval je na zasedání obecního zastupitelstva, poukazoval na nešvary, které se jak v obci, tak 
v jejím okolí objevovaly (např. nepořádek kolem sběrných míst pro tříděný odpad, parkování 
těžké nákladní dopravy v obci), vzpomněl významných výročí nebo zajímavých událostí (např. 
90. výročí narození a náhlé úmrtí sochaře Josefa Klimeše, autora unhošťského sousoší „Právo 
na vzdělání“, nedožitých 90. narozenin předsedy bývalého MěNV v Unhošti Josefa Koutníka, 
75 let od instalování lesního obrazu sv. Antonína mezi Malými Kyšicemi a Nouzovem ad.). 

IN-LINE DRÁHA. Na pozemku naproti čistící stanici odpadních vod postupně vyrůstal areál, 
jehož účelem je nabídnutí občanům naší obce možnost trávit volný čas aktivním způsobem i 
odpočinkem. Po výstavbě víceúčelového hřiště následovala výsadba izolační zeleně a došlo 
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také k oplocení celého areálu (zamezení vniknutí divokých prasat na pozemek). 
Vyvrcholením úprav uváděného pozemku byla výstavba in-line dráhy v délce 240 metrů. 
Dráha v podobě oválu byla dokončena začátkem května 2018 a následně došlo firmou 
AQUARIUS spol s r.o. se sídlem v Kyšicích k jejímu předání pro užívání. 

SVOZY ODPADŮ. Stejně jako v předcházejícím roce i v roce 2018 obec prostřednictvím firmy 
AVE Kladno s. r. o. zajišťovala celoročně týdenní odvoz komunálního odpadu, tříděného 
odpadu (papír, sklo, plasty) a v měsících duben–říjen čtrnáctidenní odvoz bioodpadu. 
Dvakrát v roce (na jaře a na podzim) organizovala obec svoz „velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu“, v měsíčních intervalech se soustřeďoval železný odpad v kontejneru 
a jeho odvoz v období začátek března – začátek listopadu byl opětovně zajišťován obcí.  

III. POLITICKO-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

Ve sledovaném roce se v České republice – v rámci kladenského okresu – konaly 
dvoje volby; zkraje roku voliči přímou volbou volili prezidenta republiky, na podzim skončilo 
čtyřleté volební období zástupcům samosprávy, proto byly vyhlášeny volby do zastupitelstev 
obcí. 

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY. Ve dnech 12. – 13. ledna 2018 se konala volba prezidenta 
republiky. Porovnání celostátních výsledků I. kola s výsledky ve volebním okrsku Malé Kyšice: 

Počet 
okrsků 

Voliči ve 
volič. sezn. 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy celk. 

Platné 
hlasy v % 

ČR 14 866 8 366 433 5 180 290 61,92 5 177 238 5 148 141  99,44 

MK        1 383 291 75,98 291 290 99,66 

 

 

Č. Kandidát: příjmení, jméno, titul Pol. 

příslušn. 

Česká 
republika 

počet hlasů 

ČR 

v % 

M. Kyšice 
poč.hlasů 

MK 

v % 

1. Topolánek Mirek, Ing. BEZPP 221 689 04,30 15 05,17 

2. Horáček Michal, Mgr., Ph.D. BEZPP 472 643 09,18 36 12,41 

3. Fischer Pavel, Mgr. BEZPP 526 694 10,23 29 10,00 

4. Hynek Jiří, PNDr. REAL 63 348 01,23 02 00,68 

5. Hannig Petr, Mgr. Rozumní 29 228 00,56 02 00,68 

6. Kulhánek Vratislav, Ing., Dr.h.c. ODA 24 442 00,47 01 00,34 

7. Zeman Miloš, Ing. SPO 1 985 547 38,56 84 28,96 

8. Hilšer Marek, MUDr.,Bc., Ph.d. BEZPP 454 949 08,83 27 09,31 

9. Drahoš 
Jiří,prof.,Ing.,DrSc.,dr.h.c. 

BEZPP 1 369 601 26,60 94 32,41 
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Porovnání celostátních výsledků z II. kola volby prezidenta republiky, konané ve dnech 26. a 
27. ledna 2018, s výsledky ve volebním okrsku Malé Kyšice: 

Počet 
okrsků 

Voliči ve 
volič. sezn. 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy celk. 

Platné 
hlasy v % 

ČR 14 866 8 362 987 5 569 665 66,60 5 567 627 5 554 596 99,77 

MK        1 386 299 77,46 299 298 99,67 

 

 (Zpracováno z materiálů ČSÚ – volba prezidenta ČR.) 

KOMUNÁLNÍ VOLBY. Ve dnech 5. a 6. října 2018 se v České republice konaly volby do 
zastupitelstev obcí. V Malých Kyšicích okrsková volební komise sumarizovala tyto výsledky: 
Voliči zapsaní do seznamu voličů: 386, volební účast: 54,66 %, vydané obálky: 211, 
odevzdané obálky: 211, platné hlasy: 1 162. Pro tyto volby byla zaregistrována jen jedna 
volební strana: Malokyšická volba s devíti kandidáty. Ve volbách zvolení kandidáti:                                                                
MALOKYŠICKÁ VOLBA:     1 162 platných hlasů t. j. 100 %  

Poř. Kandidát 
příjmení, jméno, titul 

Počet hl. 
abs. 

Počet hl. 
v % 

Pořadí zvolení, 
pořadí náhradn. 

Mandát 

1. KUNA Jan 165 14,19 1 * 
2. BLÁHOVÁ Kateřina DiS. 157 13,51 4 * 
3. BLECHA Robert Ing. 157 13,51 5 * 
4. KRATOCHVÍL Milan 154 13,25 6 * 
5. REHBERGER David 158 13,59 2 * 
6. OLIVERIUS Miroslav Mgr. 158 13,59 3 * 
7. BREJCHA Jaroslav 146 12,56 7 * 

 

8. KUNOVÁ Veronika 31 02,66 1 - 
9. ŠOLTOVÁ Lada 36 03,09 2 - 

(Zpracováno z materiálů ČSÚ – volby do zastupitelstev obcí.) 

Volby do zastupitelstva naší obce, konané ve volební místnosti v budově obecního úřadu, 
měly u nás v uvedených dnech 5. a 6. října 2018 hladký průběh. Zástupkyně naší okrskové 
volební komise volební výsledky na přebíracím místě v Unhošti předávaly jako jedny 
z prvních, a to díky aktivnímu přístupu a dobře odvedené práci všech členek malokyšické 
okrskové volební komise ve složení: Eva Kunová, Jana Roulichová, Věra Doušová, Klára 
Davidovičová, Petra Fričová a zapisovatelka Ing. Lenka Markupová.    

Č. Kandidát: příjmení, jméno, titul Pol. 

příslušn. 

Česká 
republika 

počet hlasů 

ČR 

v % 

M. Kyšice 
poč.hlasů 

MK 

v % 

7. Zeman Miloš, Ing. SPO 2 853 390 51,36 113 37,91 

9. Drahoš Jiří,prof.,Ing.,DrSc.,dr.h.c. BEZPP 2 701 206 48,63 185 62,08 
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PŘIPOMENUTÍ 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA. V mnoha českých a moravských 
městech a obcích se ve státní svátek 28. října vysazovaly lípy, které budou připomínat 
jubileum 100 let vzniku dnes již neexistujícího společného státu Čechů a Slováků. U nás se 
návrhem na vysazení lípy na veřejném prostranství v Malých Kyšicích rovněž zabývalo 
zastupitelstvo obce, ale jeho členové došli k závěru, že se v obci nenachází vhodné místo, 
kam by měla být nově lípa vysazena. (Všechny původní – již pro stáří poražené lípy v obci – 
jsou nahrazeny vysazením lip nových.) Již tradičně obec zajistila položení věnce u pomníku 
obětí I. světové války a příčiny i význam 28. října 1918 byly uvedeny, či připomenuty 
v Malokyšických ozvěnách (č. 5/2018).   

IV. KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

DĚTSKÉ KULTURNÍ AKCE. Dětský maškarní bál obec pořádala dne 17. 3. 2018 v restauraci 
LIKA ve spolupráci s Labyrintem – střediskem volného času, vzdělávání a služeb Kladno. Dne 
2. 5. 2018 obec připravila a organizovala průběh Dětského dne, kdy věcné dary pro děti 
poskytl spolek UNHfree.net. Dne 8. prosince se opětovně v sále restaurace LIKA konala 
dětská Mikulášská zábava. 

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO V POTEPLÍ. Sochy světce Jana Nepomuckého jsou rozsety 
jak po celých Čechách, tak i ve světě. Podíváme-li se kolem sebe, tak jeho kamenná socha 
např. stojí mezi unhošťským kostelem a tamní farou, v Doksech, socha v sousedství doberské 
kaple Nalezení sv. Kříže je z roku 1706 a je nejstarší kamennou svatojanskou sochou na 
Kladensku; sem však byla instalována teprve v roce 1970. Od neděle 20. května tohoto roku 
máme sochu sv. Jana z Nepomuku i u nás – v Poteplí. Do Poteplí, jak informuje tabulka 
zavěšená na boční straně nově postavené kapličky, se socha dostala takto:        

„Za všechno může kmen potepelské lípy, který získal místní chatař a řezbář Jaroslav Davídek. 
Přivedl jej na myšlenku vytvořit sochu sv. Jana Nepomuckého a umístit ji do kapličky u mostu 
přes potok Kačák. S realizací této myšlenky mu pomohli dobří lidé: Patrik Jílek, MUDr. Michal 
Jurovčík, Vít Kindl, Jiří Malec, Vladimír Mašek a Jaroslav Voldřich.“  

Z uvedeného vyplývá, že se jedná o řezbářskou práci, umístěnou ve zděné novostavbě 
kapličky, která byla na přelomu měsíců duben/květen 2018 postavena hned za potepelským 
mostem při cestě na Roučmídu. V přítomnosti necelé stovky diváků dne 20. května 2018 
sochu i kapličku vysvětil administrátor římskokatolické farnosti v Unhošti P. ThDr. Gabriel 
Rijad Mulamuhič, Ph.D., O. Cr. Pan farář při té příležitosti vzpomněl životní příběh Johánka 
z Pomuku, později uctívaného jako sv. Jan Nepomucký, seznámil přítomné s důvody, pro 
které byl v roce 1721 papežem Inocencem XIII. blahořečen a následně v roce 1729 papežem 
Benediktem XIII. svatořečen. Sv. Jan Nepomucký je mimo jiné patronem Česka, ale i loďařů, 
vorařů a mlynářů, proto se jeho sochy nachází přímo na mostech nebo blízko vodních toků. 
Postavení kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého v Poteplí – nedaleko potoka Kačáku a 
navíc mezi dva mosty, je proto zcela namístě. Socha, vytvořená řezbářem Davídkem, je 
překrásná, do detailu propracovaná a zaslouženě budí pozornost všech tudy procházejících (i 
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projíždějících). Dobrá myšlenka, stejně tak i odborně provedené práce při stavbě kaple, se 
zdařily.  

ZE SPORTU. Dne 13. 6. 2018 v 17,45 hod. byl z malokyšické návsi odstartován I. horský běh 
na Kladensku s cílem na Vysokém vrchu (délka trati 2,8 km). Dle sdělení hl. organizátora 
Jiřího Bena Pucholta se běhu zúčastnilo 83 závodníků (včetně žen). Zvítězil v čase 12:09 min. 
Vít Hlaváč (*1997) v barvách AC Tepo Kladno, který soutěžil v kategorii A-muži do 39 let. 
Z žen byla nejrychlejší s časem 16:10 min. Jitka Šulcová (*1974), závodnice Maratón klubu 
Kladno, která startovala v kategorii G-ženy do 44 let.         

NETOPÝR BIKE FEST 2018 V POTEPLÍ. Akrobatické kousky na horských kolech, při kterých 
tuhne krev v žilách, napětí, ale i radost ze zvládnutí náročných bikerských disciplín dne 1. září 
2018 ovládly areál bývalého koupaliště v Poteplí a přilehlé lesy. Již pátým rokem si zde dali 
(se svolením lesní správy) dostaveníčko vyznavači extrémní cyklistiky, která si jakožto 
adrenalinový sport v posledních letech získává stále víc příznivců. Někteří soutěžící navíc 
zaznamenávají úspěchy nejen na domácí, ale i na světové sportovní scéně. Akci, jež je svým 
charakterem pro kladenský region jedinečná, příliš nepoznamenala ani nepřízeň počasí. 
Z původně registrovaných 73 závodníků se soutěže zúčastnilo 52 jezdců. Více než třetina 
závodníků byla z Kladenska, větší část pak z Prahy a Berounska. Sjezdová trať byla v deštivém 
počasí velmi náročná, ale závod se naštěstí obešel bez vážnějších zranění. (Bylo jen dvakrát 
šití a dvě lehčí zlomeniny.) Absolutním vítězem letošního ročníku NBF se stal Jan Lemon, 
který skončil ve sjezdu pátý, dařilo se mu ve skocích a v dualu bral bronz. Program vyvrcholil 
večerní after party s řadou dýdžejů. 

VYDÁNÍ VERŠOVANÉ POVÍDKY OD Č. BÍLA „HELA“. Dne 16. června 2018 sousední obec 
Bratronice vydala svoji monografii „Bratronická zastavení“ při příležitosti 790. výročí od první 
písemné zprávy o obci. Text pro vydání publikace zpracovali PhDr. Radoslav Müller, 
dlouholetý pracovník tamního obecního úřadu, a Mgr. Miroslav Oliverius, malokyšický 
kronikář. Ten se při kompletování textu seznámil s dávno již zapomenutou veršovanou 
povídkou bratronického rodáka Čeňka Ibla (1851-1902), jejíž tragický děj autor položil do 
dnešního bratronicko-malokyšického pomezí (do lesů pod Vysoký vrch, ke studánce ve 
Žlábku ap.). Po následném zjištění (v matričních knihách, v 19. století vedených farním 
úřadem CŘK v Bratronicích), že hlavní hrdinka pocházela a s rodiči skutečně žila na samotě 
Lipina u Bratronic, byl v časopise Vesna z r. 1887 také dohledán Iblův veršovaný text. Tento 
se po 131 letech opět dostal ke čtenářům a to tím, že zastupitelé obou dotčených obcí 
souhlasili se sloučením finančních prostředků, kterými bylo uhrazeno nové vydání Iblovy 
„Hely, veršované povídky z lesních samot“. Povídka společně s vysvětlujícím komentářem 
byla vydána v podobě společného zpravodaje „Bratronice naše obec a Malokyšické ozvěny“. 
Společný tisk se tak stal originálním vánočním dárkem, určeným všem čtenářům obou 
obecních zpravodajů.   
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V. OSOBNÍ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ OBČANŮ 

JUBILEA. Dne 10. dubna 2018 oslavila své 90. narozeniny paní Jaroslava Hemerková z ulice 
Hlavní v Malých Kyšicích. Dne 14. dubna 2018 rovněž 90. narozeniny oslavila paní Marie 
Barcalová z ulice Skalní. Dne 24. června 2018 oslavila 85. narozeniny paní Marta Kaňková 
z ulice Spojovací. 

VI. K MALOKYŠICKÉ HISTORII 

MALOKYŠICKÁ TJ SOKOL. Před 99 roky – dne 23. února 1919 - členové přípravného výboru 
v Malých Kyšicích připravili ustavující schůzi, ze které vzešla Tělocvičná jednota SOKOL. Díky 
vstřícnému přístupu Miroslava Davida ze Žiliny, t. č. starosty Sokolské župy Budečské, byly 
pro potřeby zdokumentování činnosti jmenované jednoty v elektronické podobě naší obci 
poskytnuty podklady sokolské provenience. Ty potom byly zpracovávány a zveřejňovány 
k seznámení občanů prostřednictvím zpravodaje obce Malokyšické ozvěny. (Vzhledem 
k tomu, že se v roce 2018 jednalo o zmapování a zveřejnění sokolské činnosti v obci v letech 
1919-1920, jedná se o dost obsáhlý materiál, není minulost malokyšické sokolské TJ 
přepisována do kroniky obce; činí se odkaz na jmenované obecní periodikum – na konkr. č. 
2/2018 až 5/2018.) 

VII. POČASÍ 

Celkově lze napsat, že sledovaný rok 2018 byl teplý, ale především suchý! Již samotný přelom 
z 31. 12. 2017 na 1. 1. 2018 byl poměrně teplý; denní teploty se přes den pohybovaly k 6 °C, 
bylo oblačno, nepatrné přeháňky, noční teploty nepřesáhly -2 °C. LEDEN: Nenaplnil se 
dlouhodobý výhled Českého hydrometeorologického ústavu z uváděného přelomu Nového 
roku: „Teplé počasí končí, nadprůměrné teploty se vrátí k normálním teplotám, o slovo se 
hlásí zima a sněžení!“ Ještě dne 6. 1. 2018 denní teplota dosahovala 8 °C, od 8. 1. sice 
nastalo oblačno s mírnými srážkami, denní teplota neklesla pod 5 °C. V polovině ledna 15. 1. 
bylo převážně slunečno s denní teplotou 3 °C. V závěru měsíce bylo převážně zataženo 
s denní teplotou od 4 do 12 °C. ÚNOR: Obdobný stav jako v lednu; únor byl rovněž teplý 
s teplotami kolem 4 °C, přes den oblačno až polojasno. Po 24. 2. teplota klesala k -5 °C. 
BŘEZEN: Začátek měsíce byl na teploměru ve znamení k 0 °C, ale dnem 10. 3. se oteplilo 
místy až na 14 °C. Od 14. 3. teplota začala pozvolna klesat, a to až do 17. 3., kdy se zastavila 
na 1 °C. Dalším měřením teploty od 24. 3. bylo zjištěno její zvyšování – dne 31. 3. vystoupila 
na 13 °C, ale s krátkou dešťovou přeháňkou. DUBEN: Opětovně stoupající teplota – např. dne 
14. 4. bylo slunečno až polojasno při denní teplotě do 20 °C. Ke konci měsíce zataženo 
s deštěm – 19. 4. dešťová přeháňka při teplotě do 19 °C. KVĚTEN: od samého začátku tohoto 
měsíce šla denní teplota pozvolna nahoru: 3. 5. 21 °C, 7. 5. 23 °C, 14. 5. 24 °C, 23. 5. 25 °C, 
26. 5. 26 °C až 31. 5. dosáhla 29 °C. Měsíc byl skoro bez dešťových srážek. Ve středu 23. 5. se 
obloha zatáhla a konečně jsme čekali na „pořádný“ déšť, jenže v noci se malokyšickému 
katastru asi „těžké dešťové“ mraky vyhnuly. O to větší bylo naše překvapení, když jsme se 
z televizního vysílání a následně i z denního tisku dozvěděli, že v některých regionech ve 
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středních Čechách „voda bleskově zaútočila a pak zase odtekla“. Např. jednu z největších 
škod blesková povodeň napáchala 25. 5. v Zaječově na Berounsku. Také říčka Litavka se 
rozvodnila, v Berouně dosáhla druhého povodňového stupně v uvedený den ve 2.10 hodin, 
kdy měla výška její hladiny 226 cm a průtok 127 m3 za vteřinu. V poslední květnový den byly 
hlášeny drobné přeháňky a bouřky s teplotami do 30 °C. ČERVEN: Začátek měsíce byl rovněž 
dost teplý: 7. 6. 28 °C, 9. 6. 31 °C, 16. 6. 27 °C, potom denní teploty mírně klesly mezi 18-20 
°C. Přestože bylo oblačno, přeháňky byly stále minimální. A nastoupil ČERVENEC a s ním 
pravá prázdninová letní vedra při skoro jasnu a polojasnu: 2. 7. 20 °C, 4. 7. 28 °C, 7. 7. 27 °C. 
Dne 9. 7. při polojasnu s dešťovou přeháňkou se teplota zastavila na 24 °C, ale např. 13. 7. již 
zase bylo 27 °C, 16. 7. 28 °C, 19. 7. drobná přeháňka s 25 °C. Dne 27. 7. se teplota při jasné 
obloze vyšplhala na 29 °C a meteorologové začali varovat: „Úmorná vedra s tropickými 
teplotami až 34 °C a k tomu s tropickými nocemi s teplotou nad 20 °C by měly vydržet i 
v příštích dnech Vysoké teploty mohou jen na krátko srazit občasné intenzívní lokální bouřky, 
v nichž nelze vyloučit přívalový liják.“ Dnem 28. 7. teploty začaly skutečně stoupat na 33 °C. 
SRPEN: Dne 4. 8. byl v pražském Klementinu zaznamenán teplotní rekord 36 °C. (Od 
počátečního roku zdejšího měření teploty, tedy od roku 1775, čtvrtému srpnu „vévodila“ 
teplota 34 °C, naměřená v r. 1986.) Další měření denní teploty v obci: dne 11. 8. 25 °C, 18. 8. 
27 °C, 23. 8. 33 °C. V tento den denní tisk přinesl zprávu: „Vlna tropických veder končí. 
Ochladí se! Česko si konečně oddychne od vlny veder, která trápila šest týdnů. Už v pátek (24. 
8.) totiž postoupí do střední Evropy vlnící se studená fronta, která přinese změnu počasí – 
déšť a ochlazení až o 15 stupňů Celsia. Tropické třicítky už by být neměly. … Přestože častěji 
zaprší, půdní vláhový deficit deště nevyrovnají. V půdě momentálně chybí 40 až 80 milimetrů 
vody a na její doplnění by bylo potřeba podstatně větší množství srážek, nejlépe v podobě 
dlouhodobého, ale mírného deště, aby se voda mohla do půdy vsáknout. Sucho u nás je na 72 
tisících km2, což je na 92 % území České republiky.“ A skutečně od 25. 8. bylo zataženo 
s teplotou 25 °C. Jenže 29. 8. již zase bylo jasno a denní teplota opět dosáhla na 28 °C. ZÁŘÍ: 
Dne 1. 9. bylo oblačno až zataženo s mírným deštěm při teplotě do 19 °C. Teploty v dalších 
dnech se pohybovaly slabě přes 20 °C; dne 22. 9. klesly na 18 °C a dne 29. 9. dokonce na 14 
°C. ŘÍJEN: Měsíc to byl poměrně teplý – např. 6. 10. přes den naměřena teplota 22 °C, 13. 10. 
denní teplota 22 °C, dne 20. 10. 17 °C. Ke konci měsíce se ochladilo na teplotu k 10 °C, ale 
dešťových srážek bylo minimálně. Oslavy 28. 9. proběhly při chladném a deštivém (prý 
„vlezlém“) počasí, kdy denní teploty se pohybovaly mezi 12 až 15 °C, oblačnost začala ubývat 
až ve druhé polovině dne. LISTOPAD: Začátkem měsíce bylo převážně zataženo, ráno 
s ojedinělými mlhami, denní teplota do 10 °C. Dne 7. 11. při polojasnu se teploty zvedly až na 
17 °C. Prostředek listopadu byl ve znamení mírného poklesu teplot k 10 °C (dne 16. 11. 
pokles na 7 °C). Dne 19. 11. bylo zataženo místy se slabým sněžením při teplotě 3 °C. 
Takovéto počasí přešlo i do následujícího měsíce – PROSINEC: Dne 1. 12. oblačno až 
zataženo, naměřena denní teplota 3 °C. Dne 3. 12. přes den občasný déšť při teplotě do 10 
°C. Dne 15. 12. se denní teplota v obci pohybovala při 0 °C. Dne 22. 12. teplota do 10 °C, déšť 
se sněhem. Od 27. do 29. 12. oblačno, zatažená obloha se změnila ke konci měsíce na 
polojasnou a teploty klesly z 9 °C na 6 °C, nezaznamenán déšť. (Zápisy z ledna-prosince 2018) 
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VIII. UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI (dle informací z denního tisku) 

STÁTNÍ DLUH. Dle informací sdělovacích prostředků z prvních dnů roku 2018: „Na každého 
Čecha k 1. lednu 2018 připadal dluh státu ve výši zhruba 153 000,- Kč. Státní dluh, který 
vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu, v loňském roce dosáhl 1,62 
biliónu korun a byl o více než 11 miliard vyšší než předloni. A to i přesto, že stát v uplynulém 
roce hospodařil s druhým nejlepším výsledkem za posledních dvacet let. (Informace ze 4. 1. 
2018) 

NEZNALOST HISTORIE VLASTNÍ ZEMĚ. Z odborné studie Sociologického ústavu Akademie 
věd, zpracované začátkem roku 2018, vyplynulo, že Češi jsou sice hrdí na historii své země, 
současně ale většina lidí přiznala, že o minulosti mnoho konkrétních znalostí nemá a ani je 
aktivně nevyhledává. O historii země se vůbec nebo málo zajímá 59 procent Čechů. Svoje 
znalosti hodnotí jako podprůměrné 42 procent občanů, jako průměrné 48 procent 
dospělých. Za znalce historie se považuje jen osm procent Čechů. Minulost své země 
poznávají spíš prostřednictvím historických filmů, televizních seriálů, návštěv hradů či jiných 
kulturních památek než studiem odborných publikací či vyhledáváním v archivech a muzeích. 
Mladší generace konkrétní informace hledá většinou na internetu, a ne v odborných 
publikacích. Je však potěšitelné, že historii lidé také poznávají formou historek a pověstí 
spjatých se svým regionem, s místem kde žijí. (Informace z 8. 1. 2018) 

CHŘIPKOVÁ EPIDEMIE A SPALNIČKY. Na přelomu ledna a února 2018 v České republice 
počet nemocných respiračními infekcemi včetně chřipky raketově stoupal a stáli jsme na 
prahu chřipkové epidemie. Dne 3. února epidemie chřipky na celém území republiky vypukla 
naplno, na sto tisíc obyvatel bylo evidováno 1722 nemocných; na svědomí měla již deset 
životů. O měsíc později – k 3. březnu – už to bylo na sedmdesát mrtvých. Příznaky chřipkové 
epidemie (horečka 39 °C i více, zimnice, dýchací potíže, kašel, bolesti těla – zejm. svalů, 
bolest hlavy, třes, únava, ojediněle zvracení nebo průjem) se objevily i u – ne přesně 
zjištěného počtu – malokyšických občanů; nikdo naštěstí v naší obci nezemřel. Od začátku 
roku 2018 se v České republice začaly vyskytovat případy spalniček; soudilo se, že ve většině 
případů toto vysoce nakažlivé virové onemocnění k nám bylo zavlečeno z Ukrajiny. 
(Informace ze 3. 2. a 3. 3. 2018) 

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY – PCHJONGČCHANG 2018. A znovu po čtyřech letech jsme seděli u 
televizních obrazovek a sledovali sportovní klání na XXIII. ZOH, které byly pořádány 
v jihokorejském Pchjongčchangu. Zahájení se zúčastnil rekordní počet zemí – 92. Necelou 
padesátku českých sportovců přivedla na plochu s českou státní vlajkou snowboardkrosařka 
Eva Samková. Olympijský oheň nad místem konání ZOH plál do 25. 2. 2018. V medailovém 
pořadí 28 států, které získaly alespoň jednu ze tří možných medailí, se reprezentanti České 
republiky umístili na 14. místě (se 2 zlatými, 2 stříbrnými a 3 bronzovými medailemi). Tváří 
ZOH se stala „naše“ Ester Ledecká, která vybojovala dvě zlaté medaile ve dvou různých 
sportech – triumfovala v lyžařském super-G a dále ovládla paralelní obří slalom na 
snowboardu. „To je nářez!“, psal denní tisk. Očekávalo se, že česká hokejová reprezentace 
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by mohla zopakovat zlatý úspěch ze ZOH v Naganu, ale rozplynul se i bronzový sen; v utkání 
o postup do finále nás porazili Olympijští sportovci Ruska 3:0. Ve finále poražených, tedy 
v zápase o bronz, naše reprezentace podlehla Kanadě 4:6. (Informace ze ZOH ve dnech 10. 2. 
- 26. 2. 2018)     

JUBILEUM STARTU ČS. KOSMONAUTA DO VESMÍRU. První a jediný čs. kosmonaut Vladimír 
Remek (*1948) dne 2. března 1978 (před 40 roky) startoval do vesmíru z kosmodromu 
Bajkonur ve dvojici s Rusem Alexejem Gubarevem. Vojenský pilot Remek byl 87. člověkem ve 
vesmíru a jeho letem v kosmické lodi Sojuz 28 se tak Československo stalo po SSSR a USA 
třetí zemí, jejíž občan odstartoval na oběžnou dráhu. (Informace z 3. 3. 2018) 

KELTSKÝ TELEGRAF. V první jarní sobotu – 24. 3. 2018 – ohňové vatry, umístěné na vrcholech 
240 kopců po celé České republice, si předávaly světelný signál stejně, jako tomu bylo v době 
našich předchůdců – Keltů. Jedním z přihlášených míst bylo i stanoviště na Vysokém vrchu u 
Malých Kyšic.  S předáváním světelného signálu se mělo začít v 19.30 hodin na Bílém Kámenu 
u Velkých Popovic a mělo se končit po 21. hodině v několika cílových místech. Kdy, a s jakým 
úspěchem, byl signál přebírán a předáván z našeho Vysokého vrchu, se nepodařilo zjistit. 
Stejně jako v minulých letech, i letos byl smyslem Keltského telegrafu návrat k planetě Zemi 
a k přírodě s přicházejícím jarem, které vrací světlo do krajiny. Vzájemně se tak propojují 
nejen jednotlivé vatry, ale i lidé, kteří přicházejí na jednotlivé kopce ve večerní hodinu. 
(Informace z 24. 3. 2018)  

NÁVRH NOVÉ VERZE STÁTNÍ HYMNY. V závěru měsíce března 2018 rozbouřil hladinu 
veřejného mínění Český olympijský výbor, který si u skladatele Pavla Boka zadal novou verzi 
české hymny. Výsledek nenadchl a k věci se vyjadřovali i politici. Prezident republiky Miloš 
Zeman prohlásil, že na hymnu se nemá sahat. „Věci jako je hymna, státní vlajka a některé 
další symboly, by měly kvůli tradici zůstat zachovány a neměly by se měnit jako módní 
doplňky.“ Problém s iniciativou ČOV ale ležel jinde. Už důvody, kterými bylo argumentováno, 
zněly dost podivně. Kupříkladu, že ČOV prý chtěl jen rozpoutat diskusi. Nebo že současná 
verze hymny je příliš krátká. Kratší než časový limit povolený pro hymny na vrcholných 
sportovních akcích, takže vítězní čeští sportovci mají méně času si ji užít. Nebo že není 
dostatečně „vlastenecká“. Otázkou však zůstává: Proč by ale právě ČOV měl být hybatelem 
úprav hymny, navíc z uváděných důvodů? Hraje se hymna snad jen na sportovních akcích? 
Asi přesně vystihl podstatu problému Miroslav Kalousek: „Jak si mohl ČOV dovolit vynaložit 
600 000 Kč na něco, co mu vůbec nepřísluší?“ Částka 600 tisíc korun, kterou tedy vynaložil 
státem jinak podporovaný ČOV není zrovna malá a dalo se předpokládat, že projekt 
zkrachuje už na svém začátku. Nelze se ubránit dojmu, že za projektem, jako je úprava státní 
hymny, který by měl být zcela v rukou státu, když už by se měl vůbec realizovat, stojí zase jen 
různí sponzoři a další soukromé zájmy … a zase i zde si několik lidí přijde na slušné peníze. 
(Informace z 29. 3. 2018) 

CÍRKEVNÍ RESTITUCE. Vydávání restitučního majetku církvím je u konce. Státní pozemkový 
úřad i Lesy ČR vyřídily naprostou většinu církevních žádostí. Hlavně katolické církvi vydaly 
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133 tisíc hektarů lesů a 36 tisíc hektarů polí a luk. Církve jsou tak v dnešní době po státu 
největším vlastníkem půdy v České republice. (Informace ze 17. 3. 2018) 

STÁRNOUCÍ ČESKÁ REPUBLIKA. Česká populace stárne a tento trend se bude dál 
prohlubovat. Češi a Češky ve věku 65 let a víc tvoří nejdynamičtěji rostoucí skupinu obyvatel. 
V současnosti představují pětinu populace. (Už každý pátý je senior!) Počet obyvatel České 
republiky v průběhu roku 2017 poprvé v historii státu přesáhl hranici 10,6 milionu obyvatel, 
z nichž jsou dva miliony seniorů. Pro srovnání např. v roce 1950 žilo v republice 735 tisíc 
obyvatel ve věku 65 a více let. V současnosti se prodlužuje délka života, což znamená, že Češi 
tráví v důchodu v průměru 24 let. Současně v Česku ubývá mladých lidí, za posledních 15 let 
klesly počty mladých lidí do 29 let o tři čtvrtě milionu na 3,3 milionu osob. To je necelá 
třetina populace. Poměr počtu osob starších 65 let k počtu osob v produktivním věku (15-64 
let) se má do roku 2060 téměř zdvojnásobit a dosáhnout zhruba 56 procent upozorňuje 
Konvergenční program schválený vládou a předložený Evropské unii. (Informace ze 7. 5. 
2018) 

KŮROVEC NEJEN V OKOLNÍCH LESÍCH. Suché počasí v letošním roce dávalo optimální 
podmínky pro namnožení se lýkožrouta smrkového, lidově nazývaného kůrovec. Suché 
vzrostlé, tedy napadené, stromy se již koncem jara objevily jak v okolních lesích, tak i 
v některých malokyšických zahradách. Všechny majitele napadených stromů obecní úřad 
prostřednictvím obecního zpravodaje upozornil na nutnost zamezení dalšího rozšiřování 
kůrovce, a vyzval k pokácení těchto napadených stromů a k rozřezání dřeva na max. 30 cm 
dlouhé špalky a k jejich rozštípnutí na polovinu. V řadě případů byla výzva ze strany občanů 
akceptována. Citace z denního tisku: „Lesníci ještě nestačili vytěžit všechny stromy napadené 
kůrovcem a je tu další problém. Zatímco v běžných letech se tento brouček rozmnožuje 
obvykle dvakrát za rok, letos se kvůli častému nástupu suchého a teplého počasí vyrojí 
nejméně třikrát, možná i čtyřikrát. Nálet nových brouků tak může být plošně po celé republice 
pro řadu dalších smrkových porostů doslova smrtící.“ Odborníci na ochranu lesa potvrzují, že 
proti loňsku se v některých lokalitách objevuje až desetinásobné množství kůrovců.“ 
(Informace ze 7. 6. 2018) 

FOTBALOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA 2018 V RUSKU. Přestože se česká fotbalová reprezentace 
neprobojovala na světový šampionát fotbalu do Ruska, v celé České republice (včetně 
Malých Kyšic) byly tedy i v našich domácnostech a restauracích prostřednictvím televizního 
vysílání jednotlivé zápasy bedlivě sledovány. Fandilo se Chorvatům, Dánům, Angličanům, ale 
i obětavě hrajícím fotbalistům „malého“ Islandu. V neděli dne 15. července 2018 došlo 
k zodpovězení otázky: Kdo bude novým mistrem světa v tomto nejpopulárnějším sportu 
planety? V moskevském finále mužstvo Francie porazilo Chorvaty 4:2. Před tím v Petrohradě 
v utkání o bronz zvítězili Belgičané nad Anglií 2:0. (Informace z 16. 7. 2018) 

LETY I PŘES NÁS. Letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni v první polovině roku odbavilo 7,464 
milionu cestujících, což meziroční vzestup o celou desetinu. Důvodem takového růstu je 
především výrazné posilování kapacit dopravců na stávajících linkách a zřizování nových 
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leteckých spojení, včetně dálkových (např. nová linka do Filadelfie, posílení letů do Kanady). 
Vzhledem k dosavadnímu vývoji je reálné, aby se pražské letiště za celý rok 2018 přiblížilo 
rekordní hranici 17 milionu odbavených. Ve sledovaném období byla nejnavštěvovanější 
zemí Velká Británie, kam z Ruzyně směřovalo 963 142 cestujících, dalšími v pořadí byly Itálie, 
Rusko, Německo a Francie. Na ruzyňském letišti platil od 25. 3 do 27. 10. 2018 letový řád, 
který cestujícím nabízel přímé lety do 157 měst a 51 zemí. (Informace z 19. 7. 2018) 

NEJDELŠÍ ZATMĚNÍ MĚSÍCE V NAŠEM STOLETÍ. Měsíc v úplňku se v pátek 27. 7. 2018 ponořil 
téměř na dvě hodiny do pozemského stínu (mezi 21.30 až 23.13 hod.) a měl získat zvláštní 
cihlově oranžové až rudé zabarvení. Jednalo se o úplné zatmění Měsíce, nejdelší za tohle 
století. Nakonec diváci, alespoň naši v Malých Kyšicích, byli zklamáni, protože výhled halily 
mraky. Delší zatmění Měsíce, než bylo to letošní, to už budou sledovat až naši potomci, 
protože se odehraje za 105 let v roce 2123 a bude ještě o tři minuty delší. (Informace z 28. 7. 
2018) 

POSÍLÁNÍ POHLEDNIC. Bývalo železným pravidlem pro řadu Čechů posílat z prázdnin a 
dovolených svým blízkým pohlednice. Ročně jich ovšem citelně ubývá, a to kvůli konkurenci 
mobilů, ale i nekřesťanskému zdražování poštovného ze strany České pošty. Zatímco před 
pěti lety si Česká pošta za obyčejnou zásilku do 50 gramů, kterou je i pohlednice, účtovala 13 
korun, od února 2018 účtuje 19 korun. To je ve srovnání třeba s cenou MMS zaslané 
z „chytrého“ telefonu nesrovnatelná drahota. Zasílání psaných pohlednic, ale i dopisů, klesá 
každý rok v průměru o osm až deset procent. Klasická pohlednice má nicméně u nás tradici a 
měla by se i v budoucnu udržet. Zejména starší lidé, kteří nemají „chytrý“ telefon, od 
pohlednic většinou neupouštějí. Své klasické pohlednice v České republice vydávají také 
města a obce – viz např. i vydaná pohlednice obce Malé Kyšice. (Informace ze 4. 8. 2018) 

NA LETNÍ OBLOZE PŘELET PERSEIDŮ. Nelze doložit, zda někdo z malokyšických občanů 
z neděle 12. 8. na pondělí 13. 8. 2018 mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní na obloze 
sledoval „padání hvězd“. Podmínky pro sledování zářících meteorů z meteorického roje 
Perseid v podobě čar měly být ideální. První zmínky o tomto úkazu pochází z první poloviny 
3. století našeho letopočtu v souvislosti s umučením svatého Vavřince v r. 258. Že se jedná o 
astronomický úkaz, to prokázal až italský astronom Givanni Schiaparelli (1835-1910) ve 
druhé polovině 19. století. Prachové částice zvané meteroidy se střetávají se Zemí, která 
prochází po své dráze, a v atmosféře zazáří jako meteory, a to každoročně mezi 17. 
červencem a 24. srpnem. (Informace z 11. 8. 2018)  

ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ. Zpráva z tisku: „Čeští senioři si příští rok rekordně přilepší. Důchody od 
ledna 2019 stoupnou včetně valorizace v průměru o 900 korun měsíčně. Penzisté nad 85 let 
dostanou navíc přidáno o tisícikorunu.“ Sněmovna dne 22. 8. 2018 na své schůzi již o 
důchodech rozhodovala podruhé, protože Senát v návrhu původní vládní novely prosazoval 
změnu, aby tisícikorunu dostali i ti, kdo jsou v důchodu 25 let. Poslanci ale senátní návrh 
zamítli a novelu schválili v původním znění. Senátní verze „trestala“ lidi, kteří pracovali déle a 
nastoupili tak do penze později. (Informace z 23. 8. 2018) 
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KE STÁTNÍMU SVÁTKU DNE 28. ŘÍJNA 2018. Na jedné straně se na celostátní úrovni, na 
mnoha místech Čech a Moravy, sté výročí vzniku Československé republiky připomínalo 
četnými kulturně-společenskými akcemi, oslavovalo se, připomínali se ti, kteří měli největší 
význam při vzniku nového státu – tehdejšího Československa. Uvedenému výročí věnovaly 
četné své příspěvky všechny celostátní i regionální sdělovací prostředky. Na druhé straně se 
objevovaly názory, proč oslavovat již dvacet pět let neexistující stát, když Češi a Slováci, ač 
začleněni do Evropské unie, jdou odloučeně – svou vlastní cestou. Při té příležitosti ve 
sdělovacích prostředcích také zaznívala kritika na stávající situaci v České republice, na 
činnost zákonodárných sborů, vlády i prezidenta republiky. Na dokreslení této „naší doby“ 
citován příspěvek politologa Jiřího Pehe, který nazval „Kdyby na Hrad přišel Masaryk“. Autor 
napsal: „Kdyby se hradní ceremonie, která završí oslavy stého výročí založení Československa, 
mohl zúčastnit jako pozorovatel Tomáš G. Masaryk, asi by se hodně divil. Nejprve by zjistil, že 
země, kterou zakládal, už neexistuje. Ba co víc, při pohledu na pozvané by zjistil, že jsou tu 
kromě pozvaných diplomatů jen Češi, protože jím založený stát za sto let „poztrácel“ další 
národnosti. A aby toho nebylo málo, dozvěděl by se od nejednoho z přítomných politiků, že i 
v této dnes etnicky relativně homogenní zemi žije až příliš mnoho cizinců a jejich přílivu je 
třeba se zuby nehty bránit. Při poslechu současné hlavy státu, který nepochybně bude jako ty 
předešlé „spatra“, pepřeným urážkami oponentů, by si uvědomil, že bude-li chtít slyšet od 
dědiců Československa projev prezidentský, musí jet do Bratislavy. Následně by zjistil, že celá 
ceremonie není zrežírovaná jako oslava státu, v níž prezident má hrát jen víceméně neutrální 
roli hostitele, ale jako jakýsi polosoukromý happening. A že tedy mnohá vyznamenání jsou 
udílena nikoliv podle zásluh o stát, ale podle toho, jak se staví k současnému prezidentovi. A 
že kvůli použití stejného kritéria v sále chybí někteří rektoři nebo zákonodárci a další 
významné osobnosti. Což o to, i Masaryk sám dokázal být tvrdý k těm, kterými pohrdal, ale 
řídil se trochu jiným klíčem. Odmítal třeba podat ruku politikům namočeným v nějaké 
korupční aféře. Asi by se tedy dost divil, když by v první řadě viděl trestně stíhaného premiéra 
a vedle něj bývalého prezidenta, který amnestoval před odchodem z úřadu tuneláře z 90. let. 
Coby přesvědčený Evropan, který přijal ideu samostatného státu až poté, co se nenaplnily 
jeho představy o vytvoření nějaké federace či konfederace malých evropských států, by se 
dost divil, jak početná je ve Vladislavském sále skupina politiků, kteří myslí, že Česko je pupek 
světa, a Evropskou unii berou jako nutné zlo. Naštěstí pro něj by se už nemohl zúčastnit 
ceremonie v příštím roce. Je totiž jisté, že pokud by to uviděl, „masarykovsky“ zhodnotil, 
nedostal by znovu pozvánku. (Deník Právo, 27. 10. 2018) 

Projednáno bude na schůzi zastupitelstva obce Malé Kyšice dne 18. prosince 2019.  

Předkládá: Jan Kuna, starosta obce.  

Zpracoval v měsících říjen-listopad 2019: Mgr. Miroslav Oliverius, kronikář obce   
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NÁVRH ZÁPISU DO KRONIKY OBCE MALÉ KYŠICE ZA ROK 2018 

Podle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí: „Každá obec vede kroniku, do 
níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro 
informaci i poučení budoucím generacím.“ Podle § 3 cit. zákona se „zápis do kroniky 
provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec“. 
Ustanovení § 4 cit. zákona přiznává právo občanům starším 18 let navrhnout písemně 
změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů podle 
okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní. Dávám tak na vědomí 
občanům naší obce níže uvedený návrh zápisu do Kroniky obce Malé Kyšice za 
kalendářní rok 2018. Případné připomínky, doplňky, opravy, návrhy na změnu – 
v písemné podobě – je možné doručit na Obecní úřad v Malých Kyšicích, a to 
v termínu: do 16. prosince 2019. 

                                                                                         Jan Kuna, starosta obce 

 
 

I. ÚVODEM 

Vstoupili jsme do roku 2018, do roku, ve kterém jsme si dne 28. října připomněli 
uplynulých sto let od vzniku Československé republiky. Tento den se stal mezníkem v našich 
dějinách. Je to den, kdy došlo k národnímu osvobození; jednalo se o naše vytržení 
z habsburské říše, ze svazku, který nám byl až příliš těsný. Jednalo se o obnovení národního 
státu. Zároveň však na něj vzpomínáme s nostalgií, protože je tomu již čtvrt století, co 
„náš“ společný stát se bez referenda rozpadl. Neopomenuli jsme si proto připomenout 
alespoň zásluhy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Toho 
jako jeden z prvních v listopadových dnech roku 1989 také připomněl, a na jeho dílo se 
odvolal, budoucí československý prezident Václav Havel. Bohužel i on se nakonec podílel na 
rozdělení Československa, čímž napomohl rozbourat to, co T. G. M. a „muži října 1918“ 
začali stavět. O půlnoci z 31. 12. 1992 na 1. 1. 1993 společný stát Čechů a Slováků přestal 
existovat a oba svébytné národy se vydaly vlastní cestou. Dvacátý osmý říjen zůstává i tak 
v České republice státním svátkem. Připomínáme si s hrdostí sice neexistující stát, ze 
kterého však vzešla, nebo jím alespoň prošla, dlouhá řada osobností – v podobě politiků, 
vědců, umělců, sportovců a dalších, kteří dokázali Československo zvýraznit nejen na mapě 
Evropy, ale i na mapě světa.   

 Vznik Československa je neodlučně spojen s ukončením „velké války“, která 
následně dostala přívlastky „první světová“, proto jsme si v tomto roce také připomněli sto 
let od jejího konce. I občané naší obce se tenkrát radovali, ale čtyři malokyšičtí muži se 
domů již nikdy nevrátili. Jejich jména jsou v naší obci vytesána na pomníku obětí světové 
války: Josef Anýž, Josef Šíma, Václav Vlček a František Vydra. Jedním ze symbolů býv. 
Československa, ale i České republiky z doby vzniku republiky, je státní hymna „Kde domov 
můj“; hudbu na slova Josefa Kajetána Tyla složil František Škroup. A právě v roce, kdy si 
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připomínáme sté výročí obnovení české státnosti, tak naši „Olympionici“ odstartovali 
debatu, aby naše česká státní hymna byla monumentálnější, aby se hrály dvě sloky, aby se 
dopřál vítězným českým sportovcům delší pocit zadostiučinění …  

II. VĚCI VEŘEJNÉ 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

Během sledovaného roku zastupitelstvo obce zasedalo sedmkrát, z toho jedno 
zasedání se konalo bezprostředně po komunálních volbách v říjnu t. r. a bylo tak zasedáním 
„ustavujícím“ (viz dále). 

21. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 14. února 2018: Hlavními 
body programu byla realizace výstavby in-line dráhy. Návrh starosty obce Jana Kuny na 
vypsání výběrového řízení na zhotovitele akce „Výstava in-line dráhy“ byl jednomyslně 
schválen, stejně jako návrh na podání žádosti o dotaci na akci „Výstavba in-line dráhy“ ze 
Středočeského Fondu obnovy venkova. Rovněž došlo ke schválení výběrového řízení na 
zhotovitele akce „Zpevnění plochy sběrného místa“. V diskusi se zastupitelé obce zabývali 
problematikou přeplněných kontejnerů na tříděný odpad a všeobecně bylo poukázáno na 
nepořádek v obci. Hledaly se možnosti, jak nejlépe tuto situaci vyřešit. V otázce, jak 
postupovat při likvidaci kalamitního stavu výskytu kůrovce, starosta obce m. j. zdůraznil 
nutnost pokácení suchých stromů ve stráni v malokyšické části Hřebenka. Kácení bylo 
realizováno v době uzavření přilehlé komunikace, kdy nedošlo k ohrožení projíždějících 
motorových vozidel. 

22. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 8. března 2018: S 
odkazem na schválení návrhů na vyhlášení výběrových řízení při únorovém zasedání 
zastupitelstva obce zastupitelé schválili zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Výstavba in-line dráhy“; hodnotící komise vybrala ze šesti nabídek, které byly na obecní 
úřad doručeny v řádném termínu, dle stanovených kritérií firmu AQUARIUS, spol. s r.o. 
Zastupitelé dále hlasovali a jednomyslně schválili zhotovitele na akci „Zpevnění plochy ve 
sběrném místě“; hodnotící komise vybrala ze tří nabídek, které došly v řádném termínu, dle 
stanovených kritérií firmu DestroMechanizace s.r.o. Byla schválena účetní závěrka Mateřské 
školy Malé Kyšice za rok 2017 včetně schválení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření 
Mateřské školy Malé Kyšice za rok 2017. 

23. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 27. června 2018: 
Zastupitelé obce v zákonném termínu schválili opětovně sedmičlenné zastupitelstvo obce 
Malé Kyšice na volební období 2018-2022. Dále se zabývali majetkovými otázkami obce: 
schválili návrh darovací smlouvy, týkající se části pozemku parc. st. č. 132 v k. ú. Malé Kyšice; 
jedná se o dar Ing. Roberta Blechy (část chodníku) s tím, že obec uhradí poplatky spojené 
s převodem pozemku na obec Malé Kyšice. Byl schválen prodej části pozemku parc. č. 506/2 
v k. ú. Malé Kyšice o výměře 45 m2, který vznikl oddělovacím geometrickým plánem a je 
označen jako parc. č. 506/8. Jedná se o část pozemku, který dlouhodobě užívá paní Štěpánka 
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Frantová. Jednomyslný souhlas pozemek prodat v souladu se stávajícími cenami pozemků, 
ale s podmínkou zřízení věcného břemene vstupu na pozemek pro obec Malé Kyšice. 
Závěrečným bodem jednání bylo schválení návrhu starosty obce ohledně žádosti o dotaci na 
výstavbu budovy mateřské školy; bez přiznání této dotace obec není schopna z finančních 
důvodů realizovat stavbu objektu „nové“ mateřské školy. Zastupitelstvo proto hlasovalo a 
schválilo podání žádosti o dotaci z programu 133 310 „Rozvoj výukových kapacit mateřských 
a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky dle výzvy č. 6 Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy“ a navýšilo rozpočet pro mateřskou školu o 50 000,- Kč. 
V diskusi bylo poukázáno na zrušení sběrného místa pro bioodpad v obci, které dle 
diskutujícího s sebou přináší zakládání „černých“ skládek v okolních lesích, proto nechal ke 
zvážení, aby se zastupitelé s tímto problémem zabývali, i když doznal, že neví, jaké opatření 
k zamezení černých skládek by měli přijmout. Starosta obce konstatoval, že náhradní řešení 
za uzavření sběrného místa – tj. zajištění svozu bioodpadu z naší obce 1x za 14 dnů – se 
osvědčilo. 

24. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 26. září 2018: Obecní 
zastupitelstvo schválilo návrh na podání žádosti o dotaci na dostavbu chodníku v Hlavní ulici 
z programu „Bezpečnost“ u Státního fondu dopravní infrastruktury se závazkem 
spolufinancování uvedené investiční akce. Schválilo ukončení působnosti sociálně-kulturní 
komise a komise životního prostředí společně s termínem voleb do zastupitelstev obcí. 
Zabývalo se a následně došlo ke schválení návrhu na vypsání výběrového řízení na 
prodloužení vodovodního řadu Malých Kyšicích – v ulici U Jezu, a to včetně návrhu na 
schválení příspěvku na vybudování této vodovodní přípojky. 

Ustavující (1.) zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 30. října 2018: Na 
základě výsledků voleb do zastupitelstva obce konaných celostátně v České republice dne 5. 
a 6. října 2018 (viz dále) zvolení kandidáti do zastupitelstva obce složili zákonem o obcích 
předepsaný slib. Následovalo jednání zastupitelstva, které jednomyslně: 

- zvolilo starostou obce Jana Kunu, 
- zvolilo místostarostkou obce Kateřinu Bláhovou, DiS., 
- zřídilo finanční výbor, 
- zřídilo kontrolní výbor, 
- zřídilo sociálně-kulturní komisi, 
- zřídilo komisi pro životní prostředí, 
- zvolilo předsedou finančního výboru Davida Rehbergera a členy: Jaroslava Brejchu a 

Milana Kratochvíla, 
- zvolilo předsedou kontrolního výboru Ing. Roberta Blechu a členy: Ladu Šoltovou a 

Mgr. Miroslava Oliveriuse, 
- zvolilo za předsedu sociálně-kulturní komise Mgr. Miroslava Oliveriuse a členy: Ing. 

Lenku Markupovou a Veroniku Kunovou, 
- zvolilo předsedou komise pro životní prostředí Milana Kratochvíla a členy: Davida 

Rehbergera a Ing. Roberta Blechu, 
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- schválilo stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 
celků, v platném znění, v maximální výši, a to ode dne 1. listopadu 2018 za následující 
funkce: 

o Jan Kuna – neuvolněný starosta 
o Kateřina Bláhová, DiS. – neuvolněná místostarostka  
o David Rehberger – neuvolněný předseda finančního výboru 
o Ing. Robert Blecha – neuvolněný předseda kontrolního výboru 
o Jaroslav Brejcha – neuvolněný člen finančního výboru  
o Mgr. Miroslav Oliverius – neuvolněný předseda sociálně-kulturní komise 
o Milan Kratochvíl – neuvolněný předseda komise životního prostředí 

- schválilo poskytování obdobných odměn i osobám, jež jsou členy výborů a komisí, ale 
nejsou členy zastupitelstva obce, a to za následující funkce: 

o Veronika Kunová – člen sociálně-kulturní komise, 
o Ing. Lenka Markupová, člen sociálně-kulturní komise, 
o Lada Šoltová – člen kontrolního výboru, 

- schválilo pokračování vydávání zpravodaje obce Malokyšické ozvěny, 
- vzalo na vědomí potvrzení Mgr. Miroslava Oliveriuse ve funkci kronikáře obce. 

 

2. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 28. listopadu 2018: 
Jednání zastupitelstva se zabývalo organizačními záležitostmi, které bylo nezbytné schválit 
pro další chod obce – schválilo návrh na změny rozpočtu obce roku 2018 a návrh na pověření 
starosty obce k provádění rozpočtových opatření. Zastupitelé detailně rozpracovali 
organizaci připravované akce v obci: „Rozsvícení vánočního stromu“, která se následně 
konala v sobotu 1. prosince 2018 na malokyšické návsi (viz dále).  

3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 19. prosince 2018: Na 
posledním zasedání ve sledovaném roce zastupitelé mimo jiné jednomyslně schválili: 

- 11. rozpočtové opatření roku 2018 
- vyrovnaný návrh rozpočtu obce Malé Kyšice na rok 2019 
- rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Malé Kyšice na rok 2019 
- střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Malé Kyšice na 

období 2020–2022 
- zápis do kroniky obce za rok 2017 
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se mění a vyhláška č. 3/2007 o poplatku 

za komunální odpad 
- uzavření dohody o provedení práce se starostou obce Janem Kunou, týkající se zimní 

údržby obce vlastní mechanizací. 
 

Dále vzali na vědomí provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2018 a zřízení 
inventarizační komise ve složení: Kateřina Bláhová, DiS. – předsedkyně a členové Jaroslav 
Brejcha a Milan Kratochvíl.  

V rámci diskuse starosta obce připomněl (v listopadu bezvadně) opravenou příjezdovou 
komunikaci z Nouzova do Malých Kyšic a informoval, že je požádáno o dotaci na výstavbu 
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chodníku od budovy mateřské školy na konec obce; Letiště Praha a.s. poskytne na tuto 
výstavbu částku 400 000,- Kč. (Obec začátkem nastupujícího roku vypíše výběrové řízení na 
zhotovitele této akce.) Mgr. Oliverius za redakční radu zpravodaje obce okomentoval 
poslední vydané číslo Malokyšických ozvěn, které bylo vydáno společně se sousedící obcí 
Bratronice (viz dále) a ze strany obce se stalo jak dárkem všem malokyšickým čtenářům 
Ozvěn, tak je zároveň i propagací naší obce, a to nejen u našich sousedů. K dotazu z řad 
občanů obce: „Proč obec stále ještě nezačala stavět objekt mateřské školy?“, starosta obce 
sdělil, že problém t. č. je v získání dotace. V loňském roce (2017) byly upřednostňovány 
projekty za desítky milionů korun, bohužel v roce 2018 je dávána přednost projektům do 10 
milionů korun. Problém se také objevil ve skutečnosti, že v současné době fungující školku 
naše obec má, ale pro poskytnutí dotace není pádným důvodem končící nájemní smlouva na 
stávající školní budovu. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA. V roce 2018 (resp. ve školním roce 2018/2019) malokyšickou mateřskou 
školu navštěvovalo 20 dětí (11 chlapců a 9 dívek), z nichž 17 dětí mělo trvalý pobyt v Malých 
Kyšicích. Složení pedagogického a pomocného personálu se v roce 2018 nezměnilo: ředitelka 
a zároveň učitelka Mgr. Mirka Švantnerová, učitelka Radka Wimmerová, školní asistentka 
Eva Flenerová, nepedagogický personál – Romana Dědečková a Andrea Suchopárová.  

Během roku vedení školy za pomoci rodičů pro děti připravilo řadu zajímavých akcí, které 
všechny zúčastněné nadchly: byly připraveny výlety jak do okolí naší obce (např. na Vysoký 
vrch), tak i výlety mimo obec (do ZOO v Praze a do ZOO v obci Zájezd, do Galerie v Lidicích, 
exkurze do kladenské knihovny, návštěva divadelního představení v divadle Lampion v 
Kladně ad.). Děti s kulturním programem vystoupily při rozsvícení vánočního stromu na 
malokyšické návsi, při své vánoční besídce atd. Je potěšitelné, že společně s dětmi se aktivně 
do některých školních akcí zapojovali i jejich rodiče (např. při práci s přírodním materiálem, 
při společném bubnování apod.).     

MALOKYŠICKÉ OZVĚNY, zpravodaj obce. Redakční rada zpravodaje pracovala v 
nezměněném složení jako v minulých letech: Mgr. Miroslav Oliverius, Ing. Lenka Markupová, 
Kateřina Bláhová, DiS. a Jan Kuna. Ve sledovaném roce vydala celkem šest čísel zpravodaje 
s tím, že šesté – prosincové – číslo bylo číslem mimořádným (viz dále oddíl IV., heslo Hela, 
veršovaná povídka z lesních samot).  Zpravodaj informoval malokyšické občany o dění v obci, 
zval je na zasedání obecního zastupitelstva, poukazoval na nešvary, které se jak v obci, tak 
v jejím okolí objevovaly (např. nepořádek kolem sběrných míst pro tříděný odpad, parkování 
těžké nákladní dopravy v obci), vzpomněl významných výročí nebo zajímavých událostí (např. 
90. výročí narození a náhlé úmrtí sochaře Josefa Klimeše, autora unhošťského sousoší „Právo 
na vzdělání“, nedožitých 90. narozenin předsedy bývalého MěNV v Unhošti Josefa Koutníka, 
75 let od instalování lesního obrazu sv. Antonína mezi Malými Kyšicemi a Nouzovem ad.). 

IN-LINE DRÁHA. Na pozemku naproti čistící stanici odpadních vod postupně vyrůstal areál, 
jehož účelem je nabídnutí občanům naší obce možnost trávit volný čas aktivním způsobem i 
odpočinkem. Po výstavbě víceúčelového hřiště následovala výsadba izolační zeleně a došlo 
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také k oplocení celého areálu (zamezení vniknutí divokých prasat na pozemek). 
Vyvrcholením úprav uváděného pozemku byla výstavba in-line dráhy v délce 240 metrů. 
Dráha v podobě oválu byla dokončena začátkem května 2018 a následně došlo firmou 
AQUARIUS spol s r.o. se sídlem v Kyšicích k jejímu předání pro užívání. 

SVOZY ODPADŮ. Stejně jako v předcházejícím roce i v roce 2018 obec prostřednictvím firmy 
AVE Kladno s. r. o. zajišťovala celoročně týdenní odvoz komunálního odpadu, tříděného 
odpadu (papír, sklo, plasty) a v měsících duben–říjen čtrnáctidenní odvoz bioodpadu. 
Dvakrát v roce (na jaře a na podzim) organizovala obec svoz „velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu“, v měsíčních intervalech se soustřeďoval železný odpad v kontejneru 
a jeho odvoz v období začátek března – začátek listopadu byl opětovně zajišťován obcí.  

III. POLITICKO-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

Ve sledovaném roce se v České republice – v rámci kladenského okresu – konaly 
dvoje volby; zkraje roku voliči přímou volbou volili prezidenta republiky, na podzim skončilo 
čtyřleté volební období zástupcům samosprávy, proto byly vyhlášeny volby do zastupitelstev 
obcí. 

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY. Ve dnech 12. – 13. ledna 2018 se konala volba prezidenta 
republiky. Porovnání celostátních výsledků I. kola s výsledky ve volebním okrsku Malé Kyšice: 

Počet 
okrsků 

Voliči ve 
volič. sezn. 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy celk. 

Platné 
hlasy v % 

ČR 14 866 8 366 433 5 180 290 61,92 5 177 238 5 148 141  99,44 

MK        1 383 291 75,98 291 290 99,66 

 

 

Č. Kandidát: příjmení, jméno, titul Pol. 

příslušn. 

Česká 
republika 

počet hlasů 

ČR 

v % 

M. Kyšice 
poč.hlasů 

MK 

v % 

1. Topolánek Mirek, Ing. BEZPP 221 689 04,30 15 05,17 

2. Horáček Michal, Mgr., Ph.D. BEZPP 472 643 09,18 36 12,41 

3. Fischer Pavel, Mgr. BEZPP 526 694 10,23 29 10,00 

4. Hynek Jiří, PNDr. REAL 63 348 01,23 02 00,68 

5. Hannig Petr, Mgr. Rozumní 29 228 00,56 02 00,68 

6. Kulhánek Vratislav, Ing., Dr.h.c. ODA 24 442 00,47 01 00,34 

7. Zeman Miloš, Ing. SPO 1 985 547 38,56 84 28,96 

8. Hilšer Marek, MUDr.,Bc., Ph.d. BEZPP 454 949 08,83 27 09,31 

9. Drahoš 
Jiří,prof.,Ing.,DrSc.,dr.h.c. 

BEZPP 1 369 601 26,60 94 32,41 
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Porovnání celostátních výsledků z II. kola volby prezidenta republiky, konané ve dnech 26. a 
27. ledna 2018, s výsledky ve volebním okrsku Malé Kyšice: 

Počet 
okrsků 

Voliči ve 
volič. sezn. 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy celk. 

Platné 
hlasy v % 

ČR 14 866 8 362 987 5 569 665 66,60 5 567 627 5 554 596 99,77 

MK        1 386 299 77,46 299 298 99,67 

 

 (Zpracováno z materiálů ČSÚ – volba prezidenta ČR.) 

KOMUNÁLNÍ VOLBY. Ve dnech 5. a 6. října 2018 se v České republice konaly volby do 
zastupitelstev obcí. V Malých Kyšicích okrsková volební komise sumarizovala tyto výsledky: 
Voliči zapsaní do seznamu voličů: 386, volební účast: 54,66 %, vydané obálky: 211, 
odevzdané obálky: 211, platné hlasy: 1 162. Pro tyto volby byla zaregistrována jen jedna 
volební strana: Malokyšická volba s devíti kandidáty. Ve volbách zvolení kandidáti:                                                                
MALOKYŠICKÁ VOLBA:     1 162 platných hlasů t. j. 100 %  

Poř. Kandidát 
příjmení, jméno, titul 

Počet hl. 
abs. 

Počet hl. 
v % 

Pořadí zvolení, 
pořadí náhradn. 

Mandát 

1. KUNA Jan 165 14,19 1 * 
2. BLÁHOVÁ Kateřina DiS. 157 13,51 4 * 
3. BLECHA Robert Ing. 157 13,51 5 * 
4. KRATOCHVÍL Milan 154 13,25 6 * 
5. REHBERGER David 158 13,59 2 * 
6. OLIVERIUS Miroslav Mgr. 158 13,59 3 * 
7. BREJCHA Jaroslav 146 12,56 7 * 

 

8. KUNOVÁ Veronika 31 02,66 1 - 
9. ŠOLTOVÁ Lada 36 03,09 2 - 

(Zpracováno z materiálů ČSÚ – volby do zastupitelstev obcí.) 

Volby do zastupitelstva naší obce, konané ve volební místnosti v budově obecního úřadu, 
měly u nás v uvedených dnech 5. a 6. října 2018 hladký průběh. Zástupkyně naší okrskové 
volební komise volební výsledky na přebíracím místě v Unhošti předávaly jako jedny 
z prvních, a to díky aktivnímu přístupu a dobře odvedené práci všech členek malokyšické 
okrskové volební komise ve složení: Eva Kunová, Jana Roulichová, Věra Doušová, Klára 
Davidovičová, Petra Fričová a zapisovatelka Ing. Lenka Markupová.    

Č. Kandidát: příjmení, jméno, titul Pol. 

příslušn. 

Česká 
republika 

počet hlasů 

ČR 

v % 

M. Kyšice 
poč.hlasů 

MK 

v % 

7. Zeman Miloš, Ing. SPO 2 853 390 51,36 113 37,91 

9. Drahoš Jiří,prof.,Ing.,DrSc.,dr.h.c. BEZPP 2 701 206 48,63 185 62,08 
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PŘIPOMENUTÍ 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA. V mnoha českých a moravských 
městech a obcích se ve státní svátek 28. října vysazovaly lípy, které budou připomínat 
jubileum 100 let vzniku dnes již neexistujícího společného státu Čechů a Slováků. U nás se 
návrhem na vysazení lípy na veřejném prostranství v Malých Kyšicích rovněž zabývalo 
zastupitelstvo obce, ale jeho členové došli k závěru, že se v obci nenachází vhodné místo, 
kam by měla být nově lípa vysazena. (Všechny původní – již pro stáří poražené lípy v obci – 
jsou nahrazeny vysazením lip nových.) Již tradičně obec zajistila položení věnce u pomníku 
obětí I. světové války a příčiny i význam 28. října 1918 byly uvedeny, či připomenuty 
v Malokyšických ozvěnách (č. 5/2018).   

IV. KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

DĚTSKÉ KULTURNÍ AKCE. Dětský maškarní bál obec pořádala dne 17. 3. 2018 v restauraci 
LIKA ve spolupráci s Labyrintem – střediskem volného času, vzdělávání a služeb Kladno. Dne 
2. 5. 2018 obec připravila a organizovala průběh Dětského dne, kdy věcné dary pro děti 
poskytl spolek UNHfree.net. Dne 8. prosince se opětovně v sále restaurace LIKA konala 
dětská Mikulášská zábava. 

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO V POTEPLÍ. Sochy světce Jana Nepomuckého jsou rozsety 
jak po celých Čechách, tak i ve světě. Podíváme-li se kolem sebe, tak jeho kamenná socha 
např. stojí mezi unhošťským kostelem a tamní farou, v Doksech, socha v sousedství doberské 
kaple Nalezení sv. Kříže je z roku 1706 a je nejstarší kamennou svatojanskou sochou na 
Kladensku; sem však byla instalována teprve v roce 1970. Od neděle 20. května tohoto roku 
máme sochu sv. Jana z Nepomuku i u nás – v Poteplí. Do Poteplí, jak informuje tabulka 
zavěšená na boční straně nově postavené kapličky, se socha dostala takto:        

„Za všechno může kmen potepelské lípy, který získal místní chatař a řezbář Jaroslav Davídek. 
Přivedl jej na myšlenku vytvořit sochu sv. Jana Nepomuckého a umístit ji do kapličky u mostu 
přes potok Kačák. S realizací této myšlenky mu pomohli dobří lidé: Patrik Jílek, MUDr. Michal 
Jurovčík, Vít Kindl, Jiří Malec, Vladimír Mašek a Jaroslav Voldřich.“  

Z uvedeného vyplývá, že se jedná o řezbářskou práci, umístěnou ve zděné novostavbě 
kapličky, která byla na přelomu měsíců duben/květen 2018 postavena hned za potepelským 
mostem při cestě na Roučmídu. V přítomnosti necelé stovky diváků dne 20. května 2018 
sochu i kapličku vysvětil administrátor římskokatolické farnosti v Unhošti P. ThDr. Gabriel 
Rijad Mulamuhič, Ph.D., O. Cr. Pan farář při té příležitosti vzpomněl životní příběh Johánka 
z Pomuku, později uctívaného jako sv. Jan Nepomucký, seznámil přítomné s důvody, pro 
které byl v roce 1721 papežem Inocencem XIII. blahořečen a následně v roce 1729 papežem 
Benediktem XIII. svatořečen. Sv. Jan Nepomucký je mimo jiné patronem Česka, ale i loďařů, 
vorařů a mlynářů, proto se jeho sochy nachází přímo na mostech nebo blízko vodních toků. 
Postavení kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého v Poteplí – nedaleko potoka Kačáku a 
navíc mezi dva mosty, je proto zcela namístě. Socha, vytvořená řezbářem Davídkem, je 
překrásná, do detailu propracovaná a zaslouženě budí pozornost všech tudy procházejících (i 
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projíždějících). Dobrá myšlenka, stejně tak i odborně provedené práce při stavbě kaple, se 
zdařily.  

ZE SPORTU. Dne 13. 6. 2018 v 17,45 hod. byl z malokyšické návsi odstartován I. horský běh 
na Kladensku s cílem na Vysokém vrchu (délka trati 2,8 km). Dle sdělení hl. organizátora 
Jiřího Bena Pucholta se běhu zúčastnilo 83 závodníků (včetně žen). Zvítězil v čase 12:09 min. 
Vít Hlaváč (*1997) v barvách AC Tepo Kladno, který soutěžil v kategorii A-muži do 39 let. 
Z žen byla nejrychlejší s časem 16:10 min. Jitka Šulcová (*1974), závodnice Maratón klubu 
Kladno, která startovala v kategorii G-ženy do 44 let.         

NETOPÝR BIKE FEST 2018 V POTEPLÍ. Akrobatické kousky na horských kolech, při kterých 
tuhne krev v žilách, napětí, ale i radost ze zvládnutí náročných bikerských disciplín dne 1. září 
2018 ovládly areál bývalého koupaliště v Poteplí a přilehlé lesy. Již pátým rokem si zde dali 
(se svolením lesní správy) dostaveníčko vyznavači extrémní cyklistiky, která si jakožto 
adrenalinový sport v posledních letech získává stále víc příznivců. Někteří soutěžící navíc 
zaznamenávají úspěchy nejen na domácí, ale i na světové sportovní scéně. Akci, jež je svým 
charakterem pro kladenský region jedinečná, příliš nepoznamenala ani nepřízeň počasí. 
Z původně registrovaných 73 závodníků se soutěže zúčastnilo 52 jezdců. Více než třetina 
závodníků byla z Kladenska, větší část pak z Prahy a Berounska. Sjezdová trať byla v deštivém 
počasí velmi náročná, ale závod se naštěstí obešel bez vážnějších zranění. (Bylo jen dvakrát 
šití a dvě lehčí zlomeniny.) Absolutním vítězem letošního ročníku NBF se stal Jan Lemon, 
který skončil ve sjezdu pátý, dařilo se mu ve skocích a v dualu bral bronz. Program vyvrcholil 
večerní after party s řadou dýdžejů. 

VYDÁNÍ VERŠOVANÉ POVÍDKY OD Č. BÍLA „HELA“. Dne 16. června 2018 sousední obec 
Bratronice vydala svoji monografii „Bratronická zastavení“ při příležitosti 790. výročí od první 
písemné zprávy o obci. Text pro vydání publikace zpracovali PhDr. Radoslav Müller, 
dlouholetý pracovník tamního obecního úřadu, a Mgr. Miroslav Oliverius, malokyšický 
kronikář. Ten se při kompletování textu seznámil s dávno již zapomenutou veršovanou 
povídkou bratronického rodáka Čeňka Ibla (1851-1902), jejíž tragický děj autor položil do 
dnešního bratronicko-malokyšického pomezí (do lesů pod Vysoký vrch, ke studánce ve 
Žlábku ap.). Po následném zjištění (v matričních knihách, v 19. století vedených farním 
úřadem CŘK v Bratronicích), že hlavní hrdinka pocházela a s rodiči skutečně žila na samotě 
Lipina u Bratronic, byl v časopise Vesna z r. 1887 také dohledán Iblův veršovaný text. Tento 
se po 131 letech opět dostal ke čtenářům a to tím, že zastupitelé obou dotčených obcí 
souhlasili se sloučením finančních prostředků, kterými bylo uhrazeno nové vydání Iblovy 
„Hely, veršované povídky z lesních samot“. Povídka společně s vysvětlujícím komentářem 
byla vydána v podobě společného zpravodaje „Bratronice naše obec a Malokyšické ozvěny“. 
Společný tisk se tak stal originálním vánočním dárkem, určeným všem čtenářům obou 
obecních zpravodajů.   
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V. OSOBNÍ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ OBČANŮ 

JUBILEA. Dne 10. dubna 2018 oslavila své 90. narozeniny paní Jaroslava Hemerková z ulice 
Hlavní v Malých Kyšicích. Dne 14. dubna 2018 rovněž 90. narozeniny oslavila paní Marie 
Barcalová z ulice Skalní. Dne 24. června 2018 oslavila 85. narozeniny paní Marta Kaňková 
z ulice Spojovací. 

VI. K MALOKYŠICKÉ HISTORII 

MALOKYŠICKÁ TJ SOKOL. Před 99 roky – dne 23. února 1919 - členové přípravného výboru 
v Malých Kyšicích připravili ustavující schůzi, ze které vzešla Tělocvičná jednota SOKOL. Díky 
vstřícnému přístupu Miroslava Davida ze Žiliny, t. č. starosty Sokolské župy Budečské, byly 
pro potřeby zdokumentování činnosti jmenované jednoty v elektronické podobě naší obci 
poskytnuty podklady sokolské provenience. Ty potom byly zpracovávány a zveřejňovány 
k seznámení občanů prostřednictvím zpravodaje obce Malokyšické ozvěny. (Vzhledem 
k tomu, že se v roce 2018 jednalo o zmapování a zveřejnění sokolské činnosti v obci v letech 
1919-1920, jedná se o dost obsáhlý materiál, není minulost malokyšické sokolské TJ 
přepisována do kroniky obce; činí se odkaz na jmenované obecní periodikum – na konkr. č. 
2/2018 až 5/2018.) 

VII. POČASÍ 

Celkově lze napsat, že sledovaný rok 2018 byl teplý, ale především suchý! Již samotný přelom 
z 31. 12. 2017 na 1. 1. 2018 byl poměrně teplý; denní teploty se přes den pohybovaly k 6 °C, 
bylo oblačno, nepatrné přeháňky, noční teploty nepřesáhly -2 °C. LEDEN: Nenaplnil se 
dlouhodobý výhled Českého hydrometeorologického ústavu z uváděného přelomu Nového 
roku: „Teplé počasí končí, nadprůměrné teploty se vrátí k normálním teplotám, o slovo se 
hlásí zima a sněžení!“ Ještě dne 6. 1. 2018 denní teplota dosahovala 8 °C, od 8. 1. sice 
nastalo oblačno s mírnými srážkami, denní teplota neklesla pod 5 °C. V polovině ledna 15. 1. 
bylo převážně slunečno s denní teplotou 3 °C. V závěru měsíce bylo převážně zataženo 
s denní teplotou od 4 do 12 °C. ÚNOR: Obdobný stav jako v lednu; únor byl rovněž teplý 
s teplotami kolem 4 °C, přes den oblačno až polojasno. Po 24. 2. teplota klesala k -5 °C. 
BŘEZEN: Začátek měsíce byl na teploměru ve znamení k 0 °C, ale dnem 10. 3. se oteplilo 
místy až na 14 °C. Od 14. 3. teplota začala pozvolna klesat, a to až do 17. 3., kdy se zastavila 
na 1 °C. Dalším měřením teploty od 24. 3. bylo zjištěno její zvyšování – dne 31. 3. vystoupila 
na 13 °C, ale s krátkou dešťovou přeháňkou. DUBEN: Opětovně stoupající teplota – např. dne 
14. 4. bylo slunečno až polojasno při denní teplotě do 20 °C. Ke konci měsíce zataženo 
s deštěm – 19. 4. dešťová přeháňka při teplotě do 19 °C. KVĚTEN: od samého začátku tohoto 
měsíce šla denní teplota pozvolna nahoru: 3. 5. 21 °C, 7. 5. 23 °C, 14. 5. 24 °C, 23. 5. 25 °C, 
26. 5. 26 °C až 31. 5. dosáhla 29 °C. Měsíc byl skoro bez dešťových srážek. Ve středu 23. 5. se 
obloha zatáhla a konečně jsme čekali na „pořádný“ déšť, jenže v noci se malokyšickému 
katastru asi „těžké dešťové“ mraky vyhnuly. O to větší bylo naše překvapení, když jsme se 
z televizního vysílání a následně i z denního tisku dozvěděli, že v některých regionech ve 
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středních Čechách „voda bleskově zaútočila a pak zase odtekla“. Např. jednu z největších 
škod blesková povodeň napáchala 25. 5. v Zaječově na Berounsku. Také říčka Litavka se 
rozvodnila, v Berouně dosáhla druhého povodňového stupně v uvedený den ve 2.10 hodin, 
kdy měla výška její hladiny 226 cm a průtok 127 m3 za vteřinu. V poslední květnový den byly 
hlášeny drobné přeháňky a bouřky s teplotami do 30 °C. ČERVEN: Začátek měsíce byl rovněž 
dost teplý: 7. 6. 28 °C, 9. 6. 31 °C, 16. 6. 27 °C, potom denní teploty mírně klesly mezi 18-20 
°C. Přestože bylo oblačno, přeháňky byly stále minimální. A nastoupil ČERVENEC a s ním 
pravá prázdninová letní vedra při skoro jasnu a polojasnu: 2. 7. 20 °C, 4. 7. 28 °C, 7. 7. 27 °C. 
Dne 9. 7. při polojasnu s dešťovou přeháňkou se teplota zastavila na 24 °C, ale např. 13. 7. již 
zase bylo 27 °C, 16. 7. 28 °C, 19. 7. drobná přeháňka s 25 °C. Dne 27. 7. se teplota při jasné 
obloze vyšplhala na 29 °C a meteorologové začali varovat: „Úmorná vedra s tropickými 
teplotami až 34 °C a k tomu s tropickými nocemi s teplotou nad 20 °C by měly vydržet i 
v příštích dnech Vysoké teploty mohou jen na krátko srazit občasné intenzívní lokální bouřky, 
v nichž nelze vyloučit přívalový liják.“ Dnem 28. 7. teploty začaly skutečně stoupat na 33 °C. 
SRPEN: Dne 4. 8. byl v pražském Klementinu zaznamenán teplotní rekord 36 °C. (Od 
počátečního roku zdejšího měření teploty, tedy od roku 1775, čtvrtému srpnu „vévodila“ 
teplota 34 °C, naměřená v r. 1986.) Další měření denní teploty v obci: dne 11. 8. 25 °C, 18. 8. 
27 °C, 23. 8. 33 °C. V tento den denní tisk přinesl zprávu: „Vlna tropických veder končí. 
Ochladí se! Česko si konečně oddychne od vlny veder, která trápila šest týdnů. Už v pátek (24. 
8.) totiž postoupí do střední Evropy vlnící se studená fronta, která přinese změnu počasí – 
déšť a ochlazení až o 15 stupňů Celsia. Tropické třicítky už by být neměly. … Přestože častěji 
zaprší, půdní vláhový deficit deště nevyrovnají. V půdě momentálně chybí 40 až 80 milimetrů 
vody a na její doplnění by bylo potřeba podstatně větší množství srážek, nejlépe v podobě 
dlouhodobého, ale mírného deště, aby se voda mohla do půdy vsáknout. Sucho u nás je na 72 
tisících km2, což je na 92 % území České republiky.“ A skutečně od 25. 8. bylo zataženo 
s teplotou 25 °C. Jenže 29. 8. již zase bylo jasno a denní teplota opět dosáhla na 28 °C. ZÁŘÍ: 
Dne 1. 9. bylo oblačno až zataženo s mírným deštěm při teplotě do 19 °C. Teploty v dalších 
dnech se pohybovaly slabě přes 20 °C; dne 22. 9. klesly na 18 °C a dne 29. 9. dokonce na 14 
°C. ŘÍJEN: Měsíc to byl poměrně teplý – např. 6. 10. přes den naměřena teplota 22 °C, 13. 10. 
denní teplota 22 °C, dne 20. 10. 17 °C. Ke konci měsíce se ochladilo na teplotu k 10 °C, ale 
dešťových srážek bylo minimálně. Oslavy 28. 9. proběhly při chladném a deštivém (prý 
„vlezlém“) počasí, kdy denní teploty se pohybovaly mezi 12 až 15 °C, oblačnost začala ubývat 
až ve druhé polovině dne. LISTOPAD: Začátkem měsíce bylo převážně zataženo, ráno 
s ojedinělými mlhami, denní teplota do 10 °C. Dne 7. 11. při polojasnu se teploty zvedly až na 
17 °C. Prostředek listopadu byl ve znamení mírného poklesu teplot k 10 °C (dne 16. 11. 
pokles na 7 °C). Dne 19. 11. bylo zataženo místy se slabým sněžením při teplotě 3 °C. 
Takovéto počasí přešlo i do následujícího měsíce – PROSINEC: Dne 1. 12. oblačno až 
zataženo, naměřena denní teplota 3 °C. Dne 3. 12. přes den občasný déšť při teplotě do 10 
°C. Dne 15. 12. se denní teplota v obci pohybovala při 0 °C. Dne 22. 12. teplota do 10 °C, déšť 
se sněhem. Od 27. do 29. 12. oblačno, zatažená obloha se změnila ke konci měsíce na 
polojasnou a teploty klesly z 9 °C na 6 °C, nezaznamenán déšť. (Zápisy z ledna-prosince 2018) 
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VIII. UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI (dle informací z denního tisku) 

STÁTNÍ DLUH. Dle informací sdělovacích prostředků z prvních dnů roku 2018: „Na každého 
Čecha k 1. lednu 2018 připadal dluh státu ve výši zhruba 153 000,- Kč. Státní dluh, který 
vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu, v loňském roce dosáhl 1,62 
biliónu korun a byl o více než 11 miliard vyšší než předloni. A to i přesto, že stát v uplynulém 
roce hospodařil s druhým nejlepším výsledkem za posledních dvacet let. (Informace ze 4. 1. 
2018) 

NEZNALOST HISTORIE VLASTNÍ ZEMĚ. Z odborné studie Sociologického ústavu Akademie 
věd, zpracované začátkem roku 2018, vyplynulo, že Češi jsou sice hrdí na historii své země, 
současně ale většina lidí přiznala, že o minulosti mnoho konkrétních znalostí nemá a ani je 
aktivně nevyhledává. O historii země se vůbec nebo málo zajímá 59 procent Čechů. Svoje 
znalosti hodnotí jako podprůměrné 42 procent občanů, jako průměrné 48 procent 
dospělých. Za znalce historie se považuje jen osm procent Čechů. Minulost své země 
poznávají spíš prostřednictvím historických filmů, televizních seriálů, návštěv hradů či jiných 
kulturních památek než studiem odborných publikací či vyhledáváním v archivech a muzeích. 
Mladší generace konkrétní informace hledá většinou na internetu, a ne v odborných 
publikacích. Je však potěšitelné, že historii lidé také poznávají formou historek a pověstí 
spjatých se svým regionem, s místem kde žijí. (Informace z 8. 1. 2018) 

CHŘIPKOVÁ EPIDEMIE A SPALNIČKY. Na přelomu ledna a února 2018 v České republice 
počet nemocných respiračními infekcemi včetně chřipky raketově stoupal a stáli jsme na 
prahu chřipkové epidemie. Dne 3. února epidemie chřipky na celém území republiky vypukla 
naplno, na sto tisíc obyvatel bylo evidováno 1722 nemocných; na svědomí měla již deset 
životů. O měsíc později – k 3. březnu – už to bylo na sedmdesát mrtvých. Příznaky chřipkové 
epidemie (horečka 39 °C i více, zimnice, dýchací potíže, kašel, bolesti těla – zejm. svalů, 
bolest hlavy, třes, únava, ojediněle zvracení nebo průjem) se objevily i u – ne přesně 
zjištěného počtu – malokyšických občanů; nikdo naštěstí v naší obci nezemřel. Od začátku 
roku 2018 se v České republice začaly vyskytovat případy spalniček; soudilo se, že ve většině 
případů toto vysoce nakažlivé virové onemocnění k nám bylo zavlečeno z Ukrajiny. 
(Informace ze 3. 2. a 3. 3. 2018) 

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY – PCHJONGČCHANG 2018. A znovu po čtyřech letech jsme seděli u 
televizních obrazovek a sledovali sportovní klání na XXIII. ZOH, které byly pořádány 
v jihokorejském Pchjongčchangu. Zahájení se zúčastnil rekordní počet zemí – 92. Necelou 
padesátku českých sportovců přivedla na plochu s českou státní vlajkou snowboardkrosařka 
Eva Samková. Olympijský oheň nad místem konání ZOH plál do 25. 2. 2018. V medailovém 
pořadí 28 států, které získaly alespoň jednu ze tří možných medailí, se reprezentanti České 
republiky umístili na 14. místě (se 2 zlatými, 2 stříbrnými a 3 bronzovými medailemi). Tváří 
ZOH se stala „naše“ Ester Ledecká, která vybojovala dvě zlaté medaile ve dvou různých 
sportech – triumfovala v lyžařském super-G a dále ovládla paralelní obří slalom na 
snowboardu. „To je nářez!“, psal denní tisk. Očekávalo se, že česká hokejová reprezentace 
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by mohla zopakovat zlatý úspěch ze ZOH v Naganu, ale rozplynul se i bronzový sen; v utkání 
o postup do finále nás porazili Olympijští sportovci Ruska 3:0. Ve finále poražených, tedy 
v zápase o bronz, naše reprezentace podlehla Kanadě 4:6. (Informace ze ZOH ve dnech 10. 2. 
- 26. 2. 2018)     

JUBILEUM STARTU ČS. KOSMONAUTA DO VESMÍRU. První a jediný čs. kosmonaut Vladimír 
Remek (*1948) dne 2. března 1978 (před 40 roky) startoval do vesmíru z kosmodromu 
Bajkonur ve dvojici s Rusem Alexejem Gubarevem. Vojenský pilot Remek byl 87. člověkem ve 
vesmíru a jeho letem v kosmické lodi Sojuz 28 se tak Československo stalo po SSSR a USA 
třetí zemí, jejíž občan odstartoval na oběžnou dráhu. (Informace z 3. 3. 2018) 

KELTSKÝ TELEGRAF. V první jarní sobotu – 24. 3. 2018 – ohňové vatry, umístěné na vrcholech 
240 kopců po celé České republice, si předávaly světelný signál stejně, jako tomu bylo v době 
našich předchůdců – Keltů. Jedním z přihlášených míst bylo i stanoviště na Vysokém vrchu u 
Malých Kyšic.  S předáváním světelného signálu se mělo začít v 19.30 hodin na Bílém Kámenu 
u Velkých Popovic a mělo se končit po 21. hodině v několika cílových místech. Kdy, a s jakým 
úspěchem, byl signál přebírán a předáván z našeho Vysokého vrchu, se nepodařilo zjistit. 
Stejně jako v minulých letech, i letos byl smyslem Keltského telegrafu návrat k planetě Zemi 
a k přírodě s přicházejícím jarem, které vrací světlo do krajiny. Vzájemně se tak propojují 
nejen jednotlivé vatry, ale i lidé, kteří přicházejí na jednotlivé kopce ve večerní hodinu. 
(Informace z 24. 3. 2018)  

NÁVRH NOVÉ VERZE STÁTNÍ HYMNY. V závěru měsíce března 2018 rozbouřil hladinu 
veřejného mínění Český olympijský výbor, který si u skladatele Pavla Boka zadal novou verzi 
české hymny. Výsledek nenadchl a k věci se vyjadřovali i politici. Prezident republiky Miloš 
Zeman prohlásil, že na hymnu se nemá sahat. „Věci jako je hymna, státní vlajka a některé 
další symboly, by měly kvůli tradici zůstat zachovány a neměly by se měnit jako módní 
doplňky.“ Problém s iniciativou ČOV ale ležel jinde. Už důvody, kterými bylo argumentováno, 
zněly dost podivně. Kupříkladu, že ČOV prý chtěl jen rozpoutat diskusi. Nebo že současná 
verze hymny je příliš krátká. Kratší než časový limit povolený pro hymny na vrcholných 
sportovních akcích, takže vítězní čeští sportovci mají méně času si ji užít. Nebo že není 
dostatečně „vlastenecká“. Otázkou však zůstává: Proč by ale právě ČOV měl být hybatelem 
úprav hymny, navíc z uváděných důvodů? Hraje se hymna snad jen na sportovních akcích? 
Asi přesně vystihl podstatu problému Miroslav Kalousek: „Jak si mohl ČOV dovolit vynaložit 
600 000 Kč na něco, co mu vůbec nepřísluší?“ Částka 600 tisíc korun, kterou tedy vynaložil 
státem jinak podporovaný ČOV není zrovna malá a dalo se předpokládat, že projekt 
zkrachuje už na svém začátku. Nelze se ubránit dojmu, že za projektem, jako je úprava státní 
hymny, který by měl být zcela v rukou státu, když už by se měl vůbec realizovat, stojí zase jen 
různí sponzoři a další soukromé zájmy … a zase i zde si několik lidí přijde na slušné peníze. 
(Informace z 29. 3. 2018) 

CÍRKEVNÍ RESTITUCE. Vydávání restitučního majetku církvím je u konce. Státní pozemkový 
úřad i Lesy ČR vyřídily naprostou většinu církevních žádostí. Hlavně katolické církvi vydaly 
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133 tisíc hektarů lesů a 36 tisíc hektarů polí a luk. Církve jsou tak v dnešní době po státu 
největším vlastníkem půdy v České republice. (Informace ze 17. 3. 2018) 

STÁRNOUCÍ ČESKÁ REPUBLIKA. Česká populace stárne a tento trend se bude dál 
prohlubovat. Češi a Češky ve věku 65 let a víc tvoří nejdynamičtěji rostoucí skupinu obyvatel. 
V současnosti představují pětinu populace. (Už každý pátý je senior!) Počet obyvatel České 
republiky v průběhu roku 2017 poprvé v historii státu přesáhl hranici 10,6 milionu obyvatel, 
z nichž jsou dva miliony seniorů. Pro srovnání např. v roce 1950 žilo v republice 735 tisíc 
obyvatel ve věku 65 a více let. V současnosti se prodlužuje délka života, což znamená, že Češi 
tráví v důchodu v průměru 24 let. Současně v Česku ubývá mladých lidí, za posledních 15 let 
klesly počty mladých lidí do 29 let o tři čtvrtě milionu na 3,3 milionu osob. To je necelá 
třetina populace. Poměr počtu osob starších 65 let k počtu osob v produktivním věku (15-64 
let) se má do roku 2060 téměř zdvojnásobit a dosáhnout zhruba 56 procent upozorňuje 
Konvergenční program schválený vládou a předložený Evropské unii. (Informace ze 7. 5. 
2018) 

KŮROVEC NEJEN V OKOLNÍCH LESÍCH. Suché počasí v letošním roce dávalo optimální 
podmínky pro namnožení se lýkožrouta smrkového, lidově nazývaného kůrovec. Suché 
vzrostlé, tedy napadené, stromy se již koncem jara objevily jak v okolních lesích, tak i 
v některých malokyšických zahradách. Všechny majitele napadených stromů obecní úřad 
prostřednictvím obecního zpravodaje upozornil na nutnost zamezení dalšího rozšiřování 
kůrovce, a vyzval k pokácení těchto napadených stromů a k rozřezání dřeva na max. 30 cm 
dlouhé špalky a k jejich rozštípnutí na polovinu. V řadě případů byla výzva ze strany občanů 
akceptována. Citace z denního tisku: „Lesníci ještě nestačili vytěžit všechny stromy napadené 
kůrovcem a je tu další problém. Zatímco v běžných letech se tento brouček rozmnožuje 
obvykle dvakrát za rok, letos se kvůli častému nástupu suchého a teplého počasí vyrojí 
nejméně třikrát, možná i čtyřikrát. Nálet nových brouků tak může být plošně po celé republice 
pro řadu dalších smrkových porostů doslova smrtící.“ Odborníci na ochranu lesa potvrzují, že 
proti loňsku se v některých lokalitách objevuje až desetinásobné množství kůrovců.“ 
(Informace ze 7. 6. 2018) 

FOTBALOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA 2018 V RUSKU. Přestože se česká fotbalová reprezentace 
neprobojovala na světový šampionát fotbalu do Ruska, v celé České republice (včetně 
Malých Kyšic) byly tedy i v našich domácnostech a restauracích prostřednictvím televizního 
vysílání jednotlivé zápasy bedlivě sledovány. Fandilo se Chorvatům, Dánům, Angličanům, ale 
i obětavě hrajícím fotbalistům „malého“ Islandu. V neděli dne 15. července 2018 došlo 
k zodpovězení otázky: Kdo bude novým mistrem světa v tomto nejpopulárnějším sportu 
planety? V moskevském finále mužstvo Francie porazilo Chorvaty 4:2. Před tím v Petrohradě 
v utkání o bronz zvítězili Belgičané nad Anglií 2:0. (Informace z 16. 7. 2018) 

LETY I PŘES NÁS. Letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni v první polovině roku odbavilo 7,464 
milionu cestujících, což meziroční vzestup o celou desetinu. Důvodem takového růstu je 
především výrazné posilování kapacit dopravců na stávajících linkách a zřizování nových 
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leteckých spojení, včetně dálkových (např. nová linka do Filadelfie, posílení letů do Kanady). 
Vzhledem k dosavadnímu vývoji je reálné, aby se pražské letiště za celý rok 2018 přiblížilo 
rekordní hranici 17 milionu odbavených. Ve sledovaném období byla nejnavštěvovanější 
zemí Velká Británie, kam z Ruzyně směřovalo 963 142 cestujících, dalšími v pořadí byly Itálie, 
Rusko, Německo a Francie. Na ruzyňském letišti platil od 25. 3 do 27. 10. 2018 letový řád, 
který cestujícím nabízel přímé lety do 157 měst a 51 zemí. (Informace z 19. 7. 2018) 

NEJDELŠÍ ZATMĚNÍ MĚSÍCE V NAŠEM STOLETÍ. Měsíc v úplňku se v pátek 27. 7. 2018 ponořil 
téměř na dvě hodiny do pozemského stínu (mezi 21.30 až 23.13 hod.) a měl získat zvláštní 
cihlově oranžové až rudé zabarvení. Jednalo se o úplné zatmění Měsíce, nejdelší za tohle 
století. Nakonec diváci, alespoň naši v Malých Kyšicích, byli zklamáni, protože výhled halily 
mraky. Delší zatmění Měsíce, než bylo to letošní, to už budou sledovat až naši potomci, 
protože se odehraje za 105 let v roce 2123 a bude ještě o tři minuty delší. (Informace z 28. 7. 
2018) 

POSÍLÁNÍ POHLEDNIC. Bývalo železným pravidlem pro řadu Čechů posílat z prázdnin a 
dovolených svým blízkým pohlednice. Ročně jich ovšem citelně ubývá, a to kvůli konkurenci 
mobilů, ale i nekřesťanskému zdražování poštovného ze strany České pošty. Zatímco před 
pěti lety si Česká pošta za obyčejnou zásilku do 50 gramů, kterou je i pohlednice, účtovala 13 
korun, od února 2018 účtuje 19 korun. To je ve srovnání třeba s cenou MMS zaslané 
z „chytrého“ telefonu nesrovnatelná drahota. Zasílání psaných pohlednic, ale i dopisů, klesá 
každý rok v průměru o osm až deset procent. Klasická pohlednice má nicméně u nás tradici a 
měla by se i v budoucnu udržet. Zejména starší lidé, kteří nemají „chytrý“ telefon, od 
pohlednic většinou neupouštějí. Své klasické pohlednice v České republice vydávají také 
města a obce – viz např. i vydaná pohlednice obce Malé Kyšice. (Informace ze 4. 8. 2018) 

NA LETNÍ OBLOZE PŘELET PERSEIDŮ. Nelze doložit, zda někdo z malokyšických občanů 
z neděle 12. 8. na pondělí 13. 8. 2018 mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní na obloze 
sledoval „padání hvězd“. Podmínky pro sledování zářících meteorů z meteorického roje 
Perseid v podobě čar měly být ideální. První zmínky o tomto úkazu pochází z první poloviny 
3. století našeho letopočtu v souvislosti s umučením svatého Vavřince v r. 258. Že se jedná o 
astronomický úkaz, to prokázal až italský astronom Givanni Schiaparelli (1835-1910) ve 
druhé polovině 19. století. Prachové částice zvané meteroidy se střetávají se Zemí, která 
prochází po své dráze, a v atmosféře zazáří jako meteory, a to každoročně mezi 17. 
červencem a 24. srpnem. (Informace z 11. 8. 2018)  

ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ. Zpráva z tisku: „Čeští senioři si příští rok rekordně přilepší. Důchody od 
ledna 2019 stoupnou včetně valorizace v průměru o 900 korun měsíčně. Penzisté nad 85 let 
dostanou navíc přidáno o tisícikorunu.“ Sněmovna dne 22. 8. 2018 na své schůzi již o 
důchodech rozhodovala podruhé, protože Senát v návrhu původní vládní novely prosazoval 
změnu, aby tisícikorunu dostali i ti, kdo jsou v důchodu 25 let. Poslanci ale senátní návrh 
zamítli a novelu schválili v původním znění. Senátní verze „trestala“ lidi, kteří pracovali déle a 
nastoupili tak do penze později. (Informace z 23. 8. 2018) 



16 
 

KE STÁTNÍMU SVÁTKU DNE 28. ŘÍJNA 2018. Na jedné straně se na celostátní úrovni, na 
mnoha místech Čech a Moravy, sté výročí vzniku Československé republiky připomínalo 
četnými kulturně-společenskými akcemi, oslavovalo se, připomínali se ti, kteří měli největší 
význam při vzniku nového státu – tehdejšího Československa. Uvedenému výročí věnovaly 
četné své příspěvky všechny celostátní i regionální sdělovací prostředky. Na druhé straně se 
objevovaly názory, proč oslavovat již dvacet pět let neexistující stát, když Češi a Slováci, ač 
začleněni do Evropské unie, jdou odloučeně – svou vlastní cestou. Při té příležitosti ve 
sdělovacích prostředcích také zaznívala kritika na stávající situaci v České republice, na 
činnost zákonodárných sborů, vlády i prezidenta republiky. Na dokreslení této „naší doby“ 
citován příspěvek politologa Jiřího Pehe, který nazval „Kdyby na Hrad přišel Masaryk“. Autor 
napsal: „Kdyby se hradní ceremonie, která završí oslavy stého výročí založení Československa, 
mohl zúčastnit jako pozorovatel Tomáš G. Masaryk, asi by se hodně divil. Nejprve by zjistil, že 
země, kterou zakládal, už neexistuje. Ba co víc, při pohledu na pozvané by zjistil, že jsou tu 
kromě pozvaných diplomatů jen Češi, protože jím založený stát za sto let „poztrácel“ další 
národnosti. A aby toho nebylo málo, dozvěděl by se od nejednoho z přítomných politiků, že i 
v této dnes etnicky relativně homogenní zemi žije až příliš mnoho cizinců a jejich přílivu je 
třeba se zuby nehty bránit. Při poslechu současné hlavy státu, který nepochybně bude jako ty 
předešlé „spatra“, pepřeným urážkami oponentů, by si uvědomil, že bude-li chtít slyšet od 
dědiců Československa projev prezidentský, musí jet do Bratislavy. Následně by zjistil, že celá 
ceremonie není zrežírovaná jako oslava státu, v níž prezident má hrát jen víceméně neutrální 
roli hostitele, ale jako jakýsi polosoukromý happening. A že tedy mnohá vyznamenání jsou 
udílena nikoliv podle zásluh o stát, ale podle toho, jak se staví k současnému prezidentovi. A 
že kvůli použití stejného kritéria v sále chybí někteří rektoři nebo zákonodárci a další 
významné osobnosti. Což o to, i Masaryk sám dokázal být tvrdý k těm, kterými pohrdal, ale 
řídil se trochu jiným klíčem. Odmítal třeba podat ruku politikům namočeným v nějaké 
korupční aféře. Asi by se tedy dost divil, když by v první řadě viděl trestně stíhaného premiéra 
a vedle něj bývalého prezidenta, který amnestoval před odchodem z úřadu tuneláře z 90. let. 
Coby přesvědčený Evropan, který přijal ideu samostatného státu až poté, co se nenaplnily 
jeho představy o vytvoření nějaké federace či konfederace malých evropských států, by se 
dost divil, jak početná je ve Vladislavském sále skupina politiků, kteří myslí, že Česko je pupek 
světa, a Evropskou unii berou jako nutné zlo. Naštěstí pro něj by se už nemohl zúčastnit 
ceremonie v příštím roce. Je totiž jisté, že pokud by to uviděl, „masarykovsky“ zhodnotil, 
nedostal by znovu pozvánku. (Deník Právo, 27. 10. 2018) 

Projednáno bude na schůzi zastupitelstva obce Malé Kyšice dne 18. prosince 2019.  

Předkládá: Jan Kuna, starosta obce.  

Zpracoval v měsících říjen-listopad 2019: Mgr. Miroslav Oliverius, kronikář obce   
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NÁVRH ZÁPISU DO KRONIKY OBCE MALÉ KYŠICE ZA ROK 2018 

Podle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí: „Každá obec vede kroniku, do 
níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro 
informaci i poučení budoucím generacím.“ Podle § 3 cit. zákona se „zápis do kroniky 
provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec“. 
Ustanovení § 4 cit. zákona přiznává právo občanům starším 18 let navrhnout písemně 
změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů podle 
okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní. Dávám tak na vědomí 
občanům naší obce níže uvedený návrh zápisu do Kroniky obce Malé Kyšice za 
kalendářní rok 2018. Případné připomínky, doplňky, opravy, návrhy na změnu – 
v písemné podobě – je možné doručit na Obecní úřad v Malých Kyšicích, a to 
v termínu: do 16. prosince 2019. 

                                                                                         Jan Kuna, starosta obce 

 
 

I. ÚVODEM 

Vstoupili jsme do roku 2018, do roku, ve kterém jsme si dne 28. října připomněli 
uplynulých sto let od vzniku Československé republiky. Tento den se stal mezníkem v našich 
dějinách. Je to den, kdy došlo k národnímu osvobození; jednalo se o naše vytržení 
z habsburské říše, ze svazku, který nám byl až příliš těsný. Jednalo se o obnovení národního 
státu. Zároveň však na něj vzpomínáme s nostalgií, protože je tomu již čtvrt století, co 
„náš“ společný stát se bez referenda rozpadl. Neopomenuli jsme si proto připomenout 
alespoň zásluhy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Toho 
jako jeden z prvních v listopadových dnech roku 1989 také připomněl, a na jeho dílo se 
odvolal, budoucí československý prezident Václav Havel. Bohužel i on se nakonec podílel na 
rozdělení Československa, čímž napomohl rozbourat to, co T. G. M. a „muži října 1918“ 
začali stavět. O půlnoci z 31. 12. 1992 na 1. 1. 1993 společný stát Čechů a Slováků přestal 
existovat a oba svébytné národy se vydaly vlastní cestou. Dvacátý osmý říjen zůstává i tak 
v České republice státním svátkem. Připomínáme si s hrdostí sice neexistující stát, ze 
kterého však vzešla, nebo jím alespoň prošla, dlouhá řada osobností – v podobě politiků, 
vědců, umělců, sportovců a dalších, kteří dokázali Československo zvýraznit nejen na mapě 
Evropy, ale i na mapě světa.   

 Vznik Československa je neodlučně spojen s ukončením „velké války“, která 
následně dostala přívlastky „první světová“, proto jsme si v tomto roce také připomněli sto 
let od jejího konce. I občané naší obce se tenkrát radovali, ale čtyři malokyšičtí muži se 
domů již nikdy nevrátili. Jejich jména jsou v naší obci vytesána na pomníku obětí světové 
války: Josef Anýž, Josef Šíma, Václav Vlček a František Vydra. Jedním ze symbolů býv. 
Československa, ale i České republiky z doby vzniku republiky, je státní hymna „Kde domov 
můj“; hudbu na slova Josefa Kajetána Tyla složil František Škroup. A právě v roce, kdy si 
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připomínáme sté výročí obnovení české státnosti, tak naši „Olympionici“ odstartovali 
debatu, aby naše česká státní hymna byla monumentálnější, aby se hrály dvě sloky, aby se 
dopřál vítězným českým sportovcům delší pocit zadostiučinění …  

II. VĚCI VEŘEJNÉ 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

Během sledovaného roku zastupitelstvo obce zasedalo sedmkrát, z toho jedno 
zasedání se konalo bezprostředně po komunálních volbách v říjnu t. r. a bylo tak zasedáním 
„ustavujícím“ (viz dále). 

21. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 14. února 2018: Hlavními 
body programu byla realizace výstavby in-line dráhy. Návrh starosty obce Jana Kuny na 
vypsání výběrového řízení na zhotovitele akce „Výstava in-line dráhy“ byl jednomyslně 
schválen, stejně jako návrh na podání žádosti o dotaci na akci „Výstavba in-line dráhy“ ze 
Středočeského Fondu obnovy venkova. Rovněž došlo ke schválení výběrového řízení na 
zhotovitele akce „Zpevnění plochy sběrného místa“. V diskusi se zastupitelé obce zabývali 
problematikou přeplněných kontejnerů na tříděný odpad a všeobecně bylo poukázáno na 
nepořádek v obci. Hledaly se možnosti, jak nejlépe tuto situaci vyřešit. V otázce, jak 
postupovat při likvidaci kalamitního stavu výskytu kůrovce, starosta obce m. j. zdůraznil 
nutnost pokácení suchých stromů ve stráni v malokyšické části Hřebenka. Kácení bylo 
realizováno v době uzavření přilehlé komunikace, kdy nedošlo k ohrožení projíždějících 
motorových vozidel. 

22. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 8. března 2018: S 
odkazem na schválení návrhů na vyhlášení výběrových řízení při únorovém zasedání 
zastupitelstva obce zastupitelé schválili zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Výstavba in-line dráhy“; hodnotící komise vybrala ze šesti nabídek, které byly na obecní 
úřad doručeny v řádném termínu, dle stanovených kritérií firmu AQUARIUS, spol. s r.o. 
Zastupitelé dále hlasovali a jednomyslně schválili zhotovitele na akci „Zpevnění plochy ve 
sběrném místě“; hodnotící komise vybrala ze tří nabídek, které došly v řádném termínu, dle 
stanovených kritérií firmu DestroMechanizace s.r.o. Byla schválena účetní závěrka Mateřské 
školy Malé Kyšice za rok 2017 včetně schválení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření 
Mateřské školy Malé Kyšice za rok 2017. 

23. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 27. června 2018: 
Zastupitelé obce v zákonném termínu schválili opětovně sedmičlenné zastupitelstvo obce 
Malé Kyšice na volební období 2018-2022. Dále se zabývali majetkovými otázkami obce: 
schválili návrh darovací smlouvy, týkající se části pozemku parc. st. č. 132 v k. ú. Malé Kyšice; 
jedná se o dar Ing. Roberta Blechy (část chodníku) s tím, že obec uhradí poplatky spojené 
s převodem pozemku na obec Malé Kyšice. Byl schválen prodej části pozemku parc. č. 506/2 
v k. ú. Malé Kyšice o výměře 45 m2, který vznikl oddělovacím geometrickým plánem a je 
označen jako parc. č. 506/8. Jedná se o část pozemku, který dlouhodobě užívá paní Štěpánka 
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Frantová. Jednomyslný souhlas pozemek prodat v souladu se stávajícími cenami pozemků, 
ale s podmínkou zřízení věcného břemene vstupu na pozemek pro obec Malé Kyšice. 
Závěrečným bodem jednání bylo schválení návrhu starosty obce ohledně žádosti o dotaci na 
výstavbu budovy mateřské školy; bez přiznání této dotace obec není schopna z finančních 
důvodů realizovat stavbu objektu „nové“ mateřské školy. Zastupitelstvo proto hlasovalo a 
schválilo podání žádosti o dotaci z programu 133 310 „Rozvoj výukových kapacit mateřských 
a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky dle výzvy č. 6 Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy“ a navýšilo rozpočet pro mateřskou školu o 50 000,- Kč. 
V diskusi bylo poukázáno na zrušení sběrného místa pro bioodpad v obci, které dle 
diskutujícího s sebou přináší zakládání „černých“ skládek v okolních lesích, proto nechal ke 
zvážení, aby se zastupitelé s tímto problémem zabývali, i když doznal, že neví, jaké opatření 
k zamezení černých skládek by měli přijmout. Starosta obce konstatoval, že náhradní řešení 
za uzavření sběrného místa – tj. zajištění svozu bioodpadu z naší obce 1x za 14 dnů – se 
osvědčilo. 

24. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 26. září 2018: Obecní 
zastupitelstvo schválilo návrh na podání žádosti o dotaci na dostavbu chodníku v Hlavní ulici 
z programu „Bezpečnost“ u Státního fondu dopravní infrastruktury se závazkem 
spolufinancování uvedené investiční akce. Schválilo ukončení působnosti sociálně-kulturní 
komise a komise životního prostředí společně s termínem voleb do zastupitelstev obcí. 
Zabývalo se a následně došlo ke schválení návrhu na vypsání výběrového řízení na 
prodloužení vodovodního řadu Malých Kyšicích – v ulici U Jezu, a to včetně návrhu na 
schválení příspěvku na vybudování této vodovodní přípojky. 

Ustavující (1.) zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 30. října 2018: Na 
základě výsledků voleb do zastupitelstva obce konaných celostátně v České republice dne 5. 
a 6. října 2018 (viz dále) zvolení kandidáti do zastupitelstva obce složili zákonem o obcích 
předepsaný slib. Následovalo jednání zastupitelstva, které jednomyslně: 

- zvolilo starostou obce Jana Kunu, 
- zvolilo místostarostkou obce Kateřinu Bláhovou, DiS., 
- zřídilo finanční výbor, 
- zřídilo kontrolní výbor, 
- zřídilo sociálně-kulturní komisi, 
- zřídilo komisi pro životní prostředí, 
- zvolilo předsedou finančního výboru Davida Rehbergera a členy: Jaroslava Brejchu a 

Milana Kratochvíla, 
- zvolilo předsedou kontrolního výboru Ing. Roberta Blechu a členy: Ladu Šoltovou a 

Mgr. Miroslava Oliveriuse, 
- zvolilo za předsedu sociálně-kulturní komise Mgr. Miroslava Oliveriuse a členy: Ing. 

Lenku Markupovou a Veroniku Kunovou, 
- zvolilo předsedou komise pro životní prostředí Milana Kratochvíla a členy: Davida 

Rehbergera a Ing. Roberta Blechu, 
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- schválilo stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 
celků, v platném znění, v maximální výši, a to ode dne 1. listopadu 2018 za následující 
funkce: 

o Jan Kuna – neuvolněný starosta 
o Kateřina Bláhová, DiS. – neuvolněná místostarostka  
o David Rehberger – neuvolněný předseda finančního výboru 
o Ing. Robert Blecha – neuvolněný předseda kontrolního výboru 
o Jaroslav Brejcha – neuvolněný člen finančního výboru  
o Mgr. Miroslav Oliverius – neuvolněný předseda sociálně-kulturní komise 
o Milan Kratochvíl – neuvolněný předseda komise životního prostředí 

- schválilo poskytování obdobných odměn i osobám, jež jsou členy výborů a komisí, ale 
nejsou členy zastupitelstva obce, a to za následující funkce: 

o Veronika Kunová – člen sociálně-kulturní komise, 
o Ing. Lenka Markupová, člen sociálně-kulturní komise, 
o Lada Šoltová – člen kontrolního výboru, 

- schválilo pokračování vydávání zpravodaje obce Malokyšické ozvěny, 
- vzalo na vědomí potvrzení Mgr. Miroslava Oliveriuse ve funkci kronikáře obce. 

 

2. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 28. listopadu 2018: 
Jednání zastupitelstva se zabývalo organizačními záležitostmi, které bylo nezbytné schválit 
pro další chod obce – schválilo návrh na změny rozpočtu obce roku 2018 a návrh na pověření 
starosty obce k provádění rozpočtových opatření. Zastupitelé detailně rozpracovali 
organizaci připravované akce v obci: „Rozsvícení vánočního stromu“, která se následně 
konala v sobotu 1. prosince 2018 na malokyšické návsi (viz dále).  

3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 19. prosince 2018: Na 
posledním zasedání ve sledovaném roce zastupitelé mimo jiné jednomyslně schválili: 

- 11. rozpočtové opatření roku 2018 
- vyrovnaný návrh rozpočtu obce Malé Kyšice na rok 2019 
- rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Malé Kyšice na rok 2019 
- střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Malé Kyšice na 

období 2020–2022 
- zápis do kroniky obce za rok 2017 
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se mění a vyhláška č. 3/2007 o poplatku 

za komunální odpad 
- uzavření dohody o provedení práce se starostou obce Janem Kunou, týkající se zimní 

údržby obce vlastní mechanizací. 
 

Dále vzali na vědomí provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2018 a zřízení 
inventarizační komise ve složení: Kateřina Bláhová, DiS. – předsedkyně a členové Jaroslav 
Brejcha a Milan Kratochvíl.  

V rámci diskuse starosta obce připomněl (v listopadu bezvadně) opravenou příjezdovou 
komunikaci z Nouzova do Malých Kyšic a informoval, že je požádáno o dotaci na výstavbu 
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chodníku od budovy mateřské školy na konec obce; Letiště Praha a.s. poskytne na tuto 
výstavbu částku 400 000,- Kč. (Obec začátkem nastupujícího roku vypíše výběrové řízení na 
zhotovitele této akce.) Mgr. Oliverius za redakční radu zpravodaje obce okomentoval 
poslední vydané číslo Malokyšických ozvěn, které bylo vydáno společně se sousedící obcí 
Bratronice (viz dále) a ze strany obce se stalo jak dárkem všem malokyšickým čtenářům 
Ozvěn, tak je zároveň i propagací naší obce, a to nejen u našich sousedů. K dotazu z řad 
občanů obce: „Proč obec stále ještě nezačala stavět objekt mateřské školy?“, starosta obce 
sdělil, že problém t. č. je v získání dotace. V loňském roce (2017) byly upřednostňovány 
projekty za desítky milionů korun, bohužel v roce 2018 je dávána přednost projektům do 10 
milionů korun. Problém se také objevil ve skutečnosti, že v současné době fungující školku 
naše obec má, ale pro poskytnutí dotace není pádným důvodem končící nájemní smlouva na 
stávající školní budovu. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA. V roce 2018 (resp. ve školním roce 2018/2019) malokyšickou mateřskou 
školu navštěvovalo 20 dětí (11 chlapců a 9 dívek), z nichž 17 dětí mělo trvalý pobyt v Malých 
Kyšicích. Složení pedagogického a pomocného personálu se v roce 2018 nezměnilo: ředitelka 
a zároveň učitelka Mgr. Mirka Švantnerová, učitelka Radka Wimmerová, školní asistentka 
Eva Flenerová, nepedagogický personál – Romana Dědečková a Andrea Suchopárová.  

Během roku vedení školy za pomoci rodičů pro děti připravilo řadu zajímavých akcí, které 
všechny zúčastněné nadchly: byly připraveny výlety jak do okolí naší obce (např. na Vysoký 
vrch), tak i výlety mimo obec (do ZOO v Praze a do ZOO v obci Zájezd, do Galerie v Lidicích, 
exkurze do kladenské knihovny, návštěva divadelního představení v divadle Lampion v 
Kladně ad.). Děti s kulturním programem vystoupily při rozsvícení vánočního stromu na 
malokyšické návsi, při své vánoční besídce atd. Je potěšitelné, že společně s dětmi se aktivně 
do některých školních akcí zapojovali i jejich rodiče (např. při práci s přírodním materiálem, 
při společném bubnování apod.).     

MALOKYŠICKÉ OZVĚNY, zpravodaj obce. Redakční rada zpravodaje pracovala v 
nezměněném složení jako v minulých letech: Mgr. Miroslav Oliverius, Ing. Lenka Markupová, 
Kateřina Bláhová, DiS. a Jan Kuna. Ve sledovaném roce vydala celkem šest čísel zpravodaje 
s tím, že šesté – prosincové – číslo bylo číslem mimořádným (viz dále oddíl IV., heslo Hela, 
veršovaná povídka z lesních samot).  Zpravodaj informoval malokyšické občany o dění v obci, 
zval je na zasedání obecního zastupitelstva, poukazoval na nešvary, které se jak v obci, tak 
v jejím okolí objevovaly (např. nepořádek kolem sběrných míst pro tříděný odpad, parkování 
těžké nákladní dopravy v obci), vzpomněl významných výročí nebo zajímavých událostí (např. 
90. výročí narození a náhlé úmrtí sochaře Josefa Klimeše, autora unhošťského sousoší „Právo 
na vzdělání“, nedožitých 90. narozenin předsedy bývalého MěNV v Unhošti Josefa Koutníka, 
75 let od instalování lesního obrazu sv. Antonína mezi Malými Kyšicemi a Nouzovem ad.). 

IN-LINE DRÁHA. Na pozemku naproti čistící stanici odpadních vod postupně vyrůstal areál, 
jehož účelem je nabídnutí občanům naší obce možnost trávit volný čas aktivním způsobem i 
odpočinkem. Po výstavbě víceúčelového hřiště následovala výsadba izolační zeleně a došlo 
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také k oplocení celého areálu (zamezení vniknutí divokých prasat na pozemek). 
Vyvrcholením úprav uváděného pozemku byla výstavba in-line dráhy v délce 240 metrů. 
Dráha v podobě oválu byla dokončena začátkem května 2018 a následně došlo firmou 
AQUARIUS spol s r.o. se sídlem v Kyšicích k jejímu předání pro užívání. 

SVOZY ODPADŮ. Stejně jako v předcházejícím roce i v roce 2018 obec prostřednictvím firmy 
AVE Kladno s. r. o. zajišťovala celoročně týdenní odvoz komunálního odpadu, tříděného 
odpadu (papír, sklo, plasty) a v měsících duben–říjen čtrnáctidenní odvoz bioodpadu. 
Dvakrát v roce (na jaře a na podzim) organizovala obec svoz „velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu“, v měsíčních intervalech se soustřeďoval železný odpad v kontejneru 
a jeho odvoz v období začátek března – začátek listopadu byl opětovně zajišťován obcí.  

III. POLITICKO-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

Ve sledovaném roce se v České republice – v rámci kladenského okresu – konaly 
dvoje volby; zkraje roku voliči přímou volbou volili prezidenta republiky, na podzim skončilo 
čtyřleté volební období zástupcům samosprávy, proto byly vyhlášeny volby do zastupitelstev 
obcí. 

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY. Ve dnech 12. – 13. ledna 2018 se konala volba prezidenta 
republiky. Porovnání celostátních výsledků I. kola s výsledky ve volebním okrsku Malé Kyšice: 

Počet 
okrsků 

Voliči ve 
volič. sezn. 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy celk. 

Platné 
hlasy v % 

ČR 14 866 8 366 433 5 180 290 61,92 5 177 238 5 148 141  99,44 

MK        1 383 291 75,98 291 290 99,66 

 

 

Č. Kandidát: příjmení, jméno, titul Pol. 

příslušn. 

Česká 
republika 

počet hlasů 

ČR 

v % 

M. Kyšice 
poč.hlasů 

MK 

v % 

1. Topolánek Mirek, Ing. BEZPP 221 689 04,30 15 05,17 

2. Horáček Michal, Mgr., Ph.D. BEZPP 472 643 09,18 36 12,41 

3. Fischer Pavel, Mgr. BEZPP 526 694 10,23 29 10,00 

4. Hynek Jiří, PNDr. REAL 63 348 01,23 02 00,68 

5. Hannig Petr, Mgr. Rozumní 29 228 00,56 02 00,68 

6. Kulhánek Vratislav, Ing., Dr.h.c. ODA 24 442 00,47 01 00,34 

7. Zeman Miloš, Ing. SPO 1 985 547 38,56 84 28,96 

8. Hilšer Marek, MUDr.,Bc., Ph.d. BEZPP 454 949 08,83 27 09,31 

9. Drahoš 
Jiří,prof.,Ing.,DrSc.,dr.h.c. 

BEZPP 1 369 601 26,60 94 32,41 
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Porovnání celostátních výsledků z II. kola volby prezidenta republiky, konané ve dnech 26. a 
27. ledna 2018, s výsledky ve volebním okrsku Malé Kyšice: 

Počet 
okrsků 

Voliči ve 
volič. sezn. 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy celk. 

Platné 
hlasy v % 

ČR 14 866 8 362 987 5 569 665 66,60 5 567 627 5 554 596 99,77 

MK        1 386 299 77,46 299 298 99,67 

 

 (Zpracováno z materiálů ČSÚ – volba prezidenta ČR.) 

KOMUNÁLNÍ VOLBY. Ve dnech 5. a 6. října 2018 se v České republice konaly volby do 
zastupitelstev obcí. V Malých Kyšicích okrsková volební komise sumarizovala tyto výsledky: 
Voliči zapsaní do seznamu voličů: 386, volební účast: 54,66 %, vydané obálky: 211, 
odevzdané obálky: 211, platné hlasy: 1 162. Pro tyto volby byla zaregistrována jen jedna 
volební strana: Malokyšická volba s devíti kandidáty. Ve volbách zvolení kandidáti:                                                                
MALOKYŠICKÁ VOLBA:     1 162 platných hlasů t. j. 100 %  

Poř. Kandidát 
příjmení, jméno, titul 

Počet hl. 
abs. 

Počet hl. 
v % 

Pořadí zvolení, 
pořadí náhradn. 

Mandát 

1. KUNA Jan 165 14,19 1 * 
2. BLÁHOVÁ Kateřina DiS. 157 13,51 4 * 
3. BLECHA Robert Ing. 157 13,51 5 * 
4. KRATOCHVÍL Milan 154 13,25 6 * 
5. REHBERGER David 158 13,59 2 * 
6. OLIVERIUS Miroslav Mgr. 158 13,59 3 * 
7. BREJCHA Jaroslav 146 12,56 7 * 

 

8. KUNOVÁ Veronika 31 02,66 1 - 
9. ŠOLTOVÁ Lada 36 03,09 2 - 

(Zpracováno z materiálů ČSÚ – volby do zastupitelstev obcí.) 

Volby do zastupitelstva naší obce, konané ve volební místnosti v budově obecního úřadu, 
měly u nás v uvedených dnech 5. a 6. října 2018 hladký průběh. Zástupkyně naší okrskové 
volební komise volební výsledky na přebíracím místě v Unhošti předávaly jako jedny 
z prvních, a to díky aktivnímu přístupu a dobře odvedené práci všech členek malokyšické 
okrskové volební komise ve složení: Eva Kunová, Jana Roulichová, Věra Doušová, Klára 
Davidovičová, Petra Fričová a zapisovatelka Ing. Lenka Markupová.    

Č. Kandidát: příjmení, jméno, titul Pol. 

příslušn. 

Česká 
republika 

počet hlasů 

ČR 

v % 

M. Kyšice 
poč.hlasů 

MK 

v % 

7. Zeman Miloš, Ing. SPO 2 853 390 51,36 113 37,91 

9. Drahoš Jiří,prof.,Ing.,DrSc.,dr.h.c. BEZPP 2 701 206 48,63 185 62,08 
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PŘIPOMENUTÍ 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA. V mnoha českých a moravských 
městech a obcích se ve státní svátek 28. října vysazovaly lípy, které budou připomínat 
jubileum 100 let vzniku dnes již neexistujícího společného státu Čechů a Slováků. U nás se 
návrhem na vysazení lípy na veřejném prostranství v Malých Kyšicích rovněž zabývalo 
zastupitelstvo obce, ale jeho členové došli k závěru, že se v obci nenachází vhodné místo, 
kam by měla být nově lípa vysazena. (Všechny původní – již pro stáří poražené lípy v obci – 
jsou nahrazeny vysazením lip nových.) Již tradičně obec zajistila položení věnce u pomníku 
obětí I. světové války a příčiny i význam 28. října 1918 byly uvedeny, či připomenuty 
v Malokyšických ozvěnách (č. 5/2018).   

IV. KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

DĚTSKÉ KULTURNÍ AKCE. Dětský maškarní bál obec pořádala dne 17. 3. 2018 v restauraci 
LIKA ve spolupráci s Labyrintem – střediskem volného času, vzdělávání a služeb Kladno. Dne 
2. 5. 2018 obec připravila a organizovala průběh Dětského dne, kdy věcné dary pro děti 
poskytl spolek UNHfree.net. Dne 8. prosince se opětovně v sále restaurace LIKA konala 
dětská Mikulášská zábava. 

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO V POTEPLÍ. Sochy světce Jana Nepomuckého jsou rozsety 
jak po celých Čechách, tak i ve světě. Podíváme-li se kolem sebe, tak jeho kamenná socha 
např. stojí mezi unhošťským kostelem a tamní farou, v Doksech, socha v sousedství doberské 
kaple Nalezení sv. Kříže je z roku 1706 a je nejstarší kamennou svatojanskou sochou na 
Kladensku; sem však byla instalována teprve v roce 1970. Od neděle 20. května tohoto roku 
máme sochu sv. Jana z Nepomuku i u nás – v Poteplí. Do Poteplí, jak informuje tabulka 
zavěšená na boční straně nově postavené kapličky, se socha dostala takto:        

„Za všechno může kmen potepelské lípy, který získal místní chatař a řezbář Jaroslav Davídek. 
Přivedl jej na myšlenku vytvořit sochu sv. Jana Nepomuckého a umístit ji do kapličky u mostu 
přes potok Kačák. S realizací této myšlenky mu pomohli dobří lidé: Patrik Jílek, MUDr. Michal 
Jurovčík, Vít Kindl, Jiří Malec, Vladimír Mašek a Jaroslav Voldřich.“  

Z uvedeného vyplývá, že se jedná o řezbářskou práci, umístěnou ve zděné novostavbě 
kapličky, která byla na přelomu měsíců duben/květen 2018 postavena hned za potepelským 
mostem při cestě na Roučmídu. V přítomnosti necelé stovky diváků dne 20. května 2018 
sochu i kapličku vysvětil administrátor římskokatolické farnosti v Unhošti P. ThDr. Gabriel 
Rijad Mulamuhič, Ph.D., O. Cr. Pan farář při té příležitosti vzpomněl životní příběh Johánka 
z Pomuku, později uctívaného jako sv. Jan Nepomucký, seznámil přítomné s důvody, pro 
které byl v roce 1721 papežem Inocencem XIII. blahořečen a následně v roce 1729 papežem 
Benediktem XIII. svatořečen. Sv. Jan Nepomucký je mimo jiné patronem Česka, ale i loďařů, 
vorařů a mlynářů, proto se jeho sochy nachází přímo na mostech nebo blízko vodních toků. 
Postavení kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého v Poteplí – nedaleko potoka Kačáku a 
navíc mezi dva mosty, je proto zcela namístě. Socha, vytvořená řezbářem Davídkem, je 
překrásná, do detailu propracovaná a zaslouženě budí pozornost všech tudy procházejících (i 
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projíždějících). Dobrá myšlenka, stejně tak i odborně provedené práce při stavbě kaple, se 
zdařily.  

ZE SPORTU. Dne 13. 6. 2018 v 17,45 hod. byl z malokyšické návsi odstartován I. horský běh 
na Kladensku s cílem na Vysokém vrchu (délka trati 2,8 km). Dle sdělení hl. organizátora 
Jiřího Bena Pucholta se běhu zúčastnilo 83 závodníků (včetně žen). Zvítězil v čase 12:09 min. 
Vít Hlaváč (*1997) v barvách AC Tepo Kladno, který soutěžil v kategorii A-muži do 39 let. 
Z žen byla nejrychlejší s časem 16:10 min. Jitka Šulcová (*1974), závodnice Maratón klubu 
Kladno, která startovala v kategorii G-ženy do 44 let.         

NETOPÝR BIKE FEST 2018 V POTEPLÍ. Akrobatické kousky na horských kolech, při kterých 
tuhne krev v žilách, napětí, ale i radost ze zvládnutí náročných bikerských disciplín dne 1. září 
2018 ovládly areál bývalého koupaliště v Poteplí a přilehlé lesy. Již pátým rokem si zde dali 
(se svolením lesní správy) dostaveníčko vyznavači extrémní cyklistiky, která si jakožto 
adrenalinový sport v posledních letech získává stále víc příznivců. Někteří soutěžící navíc 
zaznamenávají úspěchy nejen na domácí, ale i na světové sportovní scéně. Akci, jež je svým 
charakterem pro kladenský region jedinečná, příliš nepoznamenala ani nepřízeň počasí. 
Z původně registrovaných 73 závodníků se soutěže zúčastnilo 52 jezdců. Více než třetina 
závodníků byla z Kladenska, větší část pak z Prahy a Berounska. Sjezdová trať byla v deštivém 
počasí velmi náročná, ale závod se naštěstí obešel bez vážnějších zranění. (Bylo jen dvakrát 
šití a dvě lehčí zlomeniny.) Absolutním vítězem letošního ročníku NBF se stal Jan Lemon, 
který skončil ve sjezdu pátý, dařilo se mu ve skocích a v dualu bral bronz. Program vyvrcholil 
večerní after party s řadou dýdžejů. 

VYDÁNÍ VERŠOVANÉ POVÍDKY OD Č. BÍLA „HELA“. Dne 16. června 2018 sousední obec 
Bratronice vydala svoji monografii „Bratronická zastavení“ při příležitosti 790. výročí od první 
písemné zprávy o obci. Text pro vydání publikace zpracovali PhDr. Radoslav Müller, 
dlouholetý pracovník tamního obecního úřadu, a Mgr. Miroslav Oliverius, malokyšický 
kronikář. Ten se při kompletování textu seznámil s dávno již zapomenutou veršovanou 
povídkou bratronického rodáka Čeňka Ibla (1851-1902), jejíž tragický děj autor položil do 
dnešního bratronicko-malokyšického pomezí (do lesů pod Vysoký vrch, ke studánce ve 
Žlábku ap.). Po následném zjištění (v matričních knihách, v 19. století vedených farním 
úřadem CŘK v Bratronicích), že hlavní hrdinka pocházela a s rodiči skutečně žila na samotě 
Lipina u Bratronic, byl v časopise Vesna z r. 1887 také dohledán Iblův veršovaný text. Tento 
se po 131 letech opět dostal ke čtenářům a to tím, že zastupitelé obou dotčených obcí 
souhlasili se sloučením finančních prostředků, kterými bylo uhrazeno nové vydání Iblovy 
„Hely, veršované povídky z lesních samot“. Povídka společně s vysvětlujícím komentářem 
byla vydána v podobě společného zpravodaje „Bratronice naše obec a Malokyšické ozvěny“. 
Společný tisk se tak stal originálním vánočním dárkem, určeným všem čtenářům obou 
obecních zpravodajů.   
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V. OSOBNÍ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ OBČANŮ 

JUBILEA. Dne 10. dubna 2018 oslavila své 90. narozeniny paní Jaroslava Hemerková z ulice 
Hlavní v Malých Kyšicích. Dne 14. dubna 2018 rovněž 90. narozeniny oslavila paní Marie 
Barcalová z ulice Skalní. Dne 24. června 2018 oslavila 85. narozeniny paní Marta Kaňková 
z ulice Spojovací. 

VI. K MALOKYŠICKÉ HISTORII 

MALOKYŠICKÁ TJ SOKOL. Před 99 roky – dne 23. února 1919 - členové přípravného výboru 
v Malých Kyšicích připravili ustavující schůzi, ze které vzešla Tělocvičná jednota SOKOL. Díky 
vstřícnému přístupu Miroslava Davida ze Žiliny, t. č. starosty Sokolské župy Budečské, byly 
pro potřeby zdokumentování činnosti jmenované jednoty v elektronické podobě naší obci 
poskytnuty podklady sokolské provenience. Ty potom byly zpracovávány a zveřejňovány 
k seznámení občanů prostřednictvím zpravodaje obce Malokyšické ozvěny. (Vzhledem 
k tomu, že se v roce 2018 jednalo o zmapování a zveřejnění sokolské činnosti v obci v letech 
1919-1920, jedná se o dost obsáhlý materiál, není minulost malokyšické sokolské TJ 
přepisována do kroniky obce; činí se odkaz na jmenované obecní periodikum – na konkr. č. 
2/2018 až 5/2018.) 

VII. POČASÍ 

Celkově lze napsat, že sledovaný rok 2018 byl teplý, ale především suchý! Již samotný přelom 
z 31. 12. 2017 na 1. 1. 2018 byl poměrně teplý; denní teploty se přes den pohybovaly k 6 °C, 
bylo oblačno, nepatrné přeháňky, noční teploty nepřesáhly -2 °C. LEDEN: Nenaplnil se 
dlouhodobý výhled Českého hydrometeorologického ústavu z uváděného přelomu Nového 
roku: „Teplé počasí končí, nadprůměrné teploty se vrátí k normálním teplotám, o slovo se 
hlásí zima a sněžení!“ Ještě dne 6. 1. 2018 denní teplota dosahovala 8 °C, od 8. 1. sice 
nastalo oblačno s mírnými srážkami, denní teplota neklesla pod 5 °C. V polovině ledna 15. 1. 
bylo převážně slunečno s denní teplotou 3 °C. V závěru měsíce bylo převážně zataženo 
s denní teplotou od 4 do 12 °C. ÚNOR: Obdobný stav jako v lednu; únor byl rovněž teplý 
s teplotami kolem 4 °C, přes den oblačno až polojasno. Po 24. 2. teplota klesala k -5 °C. 
BŘEZEN: Začátek měsíce byl na teploměru ve znamení k 0 °C, ale dnem 10. 3. se oteplilo 
místy až na 14 °C. Od 14. 3. teplota začala pozvolna klesat, a to až do 17. 3., kdy se zastavila 
na 1 °C. Dalším měřením teploty od 24. 3. bylo zjištěno její zvyšování – dne 31. 3. vystoupila 
na 13 °C, ale s krátkou dešťovou přeháňkou. DUBEN: Opětovně stoupající teplota – např. dne 
14. 4. bylo slunečno až polojasno při denní teplotě do 20 °C. Ke konci měsíce zataženo 
s deštěm – 19. 4. dešťová přeháňka při teplotě do 19 °C. KVĚTEN: od samého začátku tohoto 
měsíce šla denní teplota pozvolna nahoru: 3. 5. 21 °C, 7. 5. 23 °C, 14. 5. 24 °C, 23. 5. 25 °C, 
26. 5. 26 °C až 31. 5. dosáhla 29 °C. Měsíc byl skoro bez dešťových srážek. Ve středu 23. 5. se 
obloha zatáhla a konečně jsme čekali na „pořádný“ déšť, jenže v noci se malokyšickému 
katastru asi „těžké dešťové“ mraky vyhnuly. O to větší bylo naše překvapení, když jsme se 
z televizního vysílání a následně i z denního tisku dozvěděli, že v některých regionech ve 
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středních Čechách „voda bleskově zaútočila a pak zase odtekla“. Např. jednu z největších 
škod blesková povodeň napáchala 25. 5. v Zaječově na Berounsku. Také říčka Litavka se 
rozvodnila, v Berouně dosáhla druhého povodňového stupně v uvedený den ve 2.10 hodin, 
kdy měla výška její hladiny 226 cm a průtok 127 m3 za vteřinu. V poslední květnový den byly 
hlášeny drobné přeháňky a bouřky s teplotami do 30 °C. ČERVEN: Začátek měsíce byl rovněž 
dost teplý: 7. 6. 28 °C, 9. 6. 31 °C, 16. 6. 27 °C, potom denní teploty mírně klesly mezi 18-20 
°C. Přestože bylo oblačno, přeháňky byly stále minimální. A nastoupil ČERVENEC a s ním 
pravá prázdninová letní vedra při skoro jasnu a polojasnu: 2. 7. 20 °C, 4. 7. 28 °C, 7. 7. 27 °C. 
Dne 9. 7. při polojasnu s dešťovou přeháňkou se teplota zastavila na 24 °C, ale např. 13. 7. již 
zase bylo 27 °C, 16. 7. 28 °C, 19. 7. drobná přeháňka s 25 °C. Dne 27. 7. se teplota při jasné 
obloze vyšplhala na 29 °C a meteorologové začali varovat: „Úmorná vedra s tropickými 
teplotami až 34 °C a k tomu s tropickými nocemi s teplotou nad 20 °C by měly vydržet i 
v příštích dnech Vysoké teploty mohou jen na krátko srazit občasné intenzívní lokální bouřky, 
v nichž nelze vyloučit přívalový liják.“ Dnem 28. 7. teploty začaly skutečně stoupat na 33 °C. 
SRPEN: Dne 4. 8. byl v pražském Klementinu zaznamenán teplotní rekord 36 °C. (Od 
počátečního roku zdejšího měření teploty, tedy od roku 1775, čtvrtému srpnu „vévodila“ 
teplota 34 °C, naměřená v r. 1986.) Další měření denní teploty v obci: dne 11. 8. 25 °C, 18. 8. 
27 °C, 23. 8. 33 °C. V tento den denní tisk přinesl zprávu: „Vlna tropických veder končí. 
Ochladí se! Česko si konečně oddychne od vlny veder, která trápila šest týdnů. Už v pátek (24. 
8.) totiž postoupí do střední Evropy vlnící se studená fronta, která přinese změnu počasí – 
déšť a ochlazení až o 15 stupňů Celsia. Tropické třicítky už by být neměly. … Přestože častěji 
zaprší, půdní vláhový deficit deště nevyrovnají. V půdě momentálně chybí 40 až 80 milimetrů 
vody a na její doplnění by bylo potřeba podstatně větší množství srážek, nejlépe v podobě 
dlouhodobého, ale mírného deště, aby se voda mohla do půdy vsáknout. Sucho u nás je na 72 
tisících km2, což je na 92 % území České republiky.“ A skutečně od 25. 8. bylo zataženo 
s teplotou 25 °C. Jenže 29. 8. již zase bylo jasno a denní teplota opět dosáhla na 28 °C. ZÁŘÍ: 
Dne 1. 9. bylo oblačno až zataženo s mírným deštěm při teplotě do 19 °C. Teploty v dalších 
dnech se pohybovaly slabě přes 20 °C; dne 22. 9. klesly na 18 °C a dne 29. 9. dokonce na 14 
°C. ŘÍJEN: Měsíc to byl poměrně teplý – např. 6. 10. přes den naměřena teplota 22 °C, 13. 10. 
denní teplota 22 °C, dne 20. 10. 17 °C. Ke konci měsíce se ochladilo na teplotu k 10 °C, ale 
dešťových srážek bylo minimálně. Oslavy 28. 9. proběhly při chladném a deštivém (prý 
„vlezlém“) počasí, kdy denní teploty se pohybovaly mezi 12 až 15 °C, oblačnost začala ubývat 
až ve druhé polovině dne. LISTOPAD: Začátkem měsíce bylo převážně zataženo, ráno 
s ojedinělými mlhami, denní teplota do 10 °C. Dne 7. 11. při polojasnu se teploty zvedly až na 
17 °C. Prostředek listopadu byl ve znamení mírného poklesu teplot k 10 °C (dne 16. 11. 
pokles na 7 °C). Dne 19. 11. bylo zataženo místy se slabým sněžením při teplotě 3 °C. 
Takovéto počasí přešlo i do následujícího měsíce – PROSINEC: Dne 1. 12. oblačno až 
zataženo, naměřena denní teplota 3 °C. Dne 3. 12. přes den občasný déšť při teplotě do 10 
°C. Dne 15. 12. se denní teplota v obci pohybovala při 0 °C. Dne 22. 12. teplota do 10 °C, déšť 
se sněhem. Od 27. do 29. 12. oblačno, zatažená obloha se změnila ke konci měsíce na 
polojasnou a teploty klesly z 9 °C na 6 °C, nezaznamenán déšť. (Zápisy z ledna-prosince 2018) 
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VIII. UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI (dle informací z denního tisku) 

STÁTNÍ DLUH. Dle informací sdělovacích prostředků z prvních dnů roku 2018: „Na každého 
Čecha k 1. lednu 2018 připadal dluh státu ve výši zhruba 153 000,- Kč. Státní dluh, který 
vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu, v loňském roce dosáhl 1,62 
biliónu korun a byl o více než 11 miliard vyšší než předloni. A to i přesto, že stát v uplynulém 
roce hospodařil s druhým nejlepším výsledkem za posledních dvacet let. (Informace ze 4. 1. 
2018) 

NEZNALOST HISTORIE VLASTNÍ ZEMĚ. Z odborné studie Sociologického ústavu Akademie 
věd, zpracované začátkem roku 2018, vyplynulo, že Češi jsou sice hrdí na historii své země, 
současně ale většina lidí přiznala, že o minulosti mnoho konkrétních znalostí nemá a ani je 
aktivně nevyhledává. O historii země se vůbec nebo málo zajímá 59 procent Čechů. Svoje 
znalosti hodnotí jako podprůměrné 42 procent občanů, jako průměrné 48 procent 
dospělých. Za znalce historie se považuje jen osm procent Čechů. Minulost své země 
poznávají spíš prostřednictvím historických filmů, televizních seriálů, návštěv hradů či jiných 
kulturních památek než studiem odborných publikací či vyhledáváním v archivech a muzeích. 
Mladší generace konkrétní informace hledá většinou na internetu, a ne v odborných 
publikacích. Je však potěšitelné, že historii lidé také poznávají formou historek a pověstí 
spjatých se svým regionem, s místem kde žijí. (Informace z 8. 1. 2018) 

CHŘIPKOVÁ EPIDEMIE A SPALNIČKY. Na přelomu ledna a února 2018 v České republice 
počet nemocných respiračními infekcemi včetně chřipky raketově stoupal a stáli jsme na 
prahu chřipkové epidemie. Dne 3. února epidemie chřipky na celém území republiky vypukla 
naplno, na sto tisíc obyvatel bylo evidováno 1722 nemocných; na svědomí měla již deset 
životů. O měsíc později – k 3. březnu – už to bylo na sedmdesát mrtvých. Příznaky chřipkové 
epidemie (horečka 39 °C i více, zimnice, dýchací potíže, kašel, bolesti těla – zejm. svalů, 
bolest hlavy, třes, únava, ojediněle zvracení nebo průjem) se objevily i u – ne přesně 
zjištěného počtu – malokyšických občanů; nikdo naštěstí v naší obci nezemřel. Od začátku 
roku 2018 se v České republice začaly vyskytovat případy spalniček; soudilo se, že ve většině 
případů toto vysoce nakažlivé virové onemocnění k nám bylo zavlečeno z Ukrajiny. 
(Informace ze 3. 2. a 3. 3. 2018) 

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY – PCHJONGČCHANG 2018. A znovu po čtyřech letech jsme seděli u 
televizních obrazovek a sledovali sportovní klání na XXIII. ZOH, které byly pořádány 
v jihokorejském Pchjongčchangu. Zahájení se zúčastnil rekordní počet zemí – 92. Necelou 
padesátku českých sportovců přivedla na plochu s českou státní vlajkou snowboardkrosařka 
Eva Samková. Olympijský oheň nad místem konání ZOH plál do 25. 2. 2018. V medailovém 
pořadí 28 států, které získaly alespoň jednu ze tří možných medailí, se reprezentanti České 
republiky umístili na 14. místě (se 2 zlatými, 2 stříbrnými a 3 bronzovými medailemi). Tváří 
ZOH se stala „naše“ Ester Ledecká, která vybojovala dvě zlaté medaile ve dvou různých 
sportech – triumfovala v lyžařském super-G a dále ovládla paralelní obří slalom na 
snowboardu. „To je nářez!“, psal denní tisk. Očekávalo se, že česká hokejová reprezentace 
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by mohla zopakovat zlatý úspěch ze ZOH v Naganu, ale rozplynul se i bronzový sen; v utkání 
o postup do finále nás porazili Olympijští sportovci Ruska 3:0. Ve finále poražených, tedy 
v zápase o bronz, naše reprezentace podlehla Kanadě 4:6. (Informace ze ZOH ve dnech 10. 2. 
- 26. 2. 2018)     

JUBILEUM STARTU ČS. KOSMONAUTA DO VESMÍRU. První a jediný čs. kosmonaut Vladimír 
Remek (*1948) dne 2. března 1978 (před 40 roky) startoval do vesmíru z kosmodromu 
Bajkonur ve dvojici s Rusem Alexejem Gubarevem. Vojenský pilot Remek byl 87. člověkem ve 
vesmíru a jeho letem v kosmické lodi Sojuz 28 se tak Československo stalo po SSSR a USA 
třetí zemí, jejíž občan odstartoval na oběžnou dráhu. (Informace z 3. 3. 2018) 

KELTSKÝ TELEGRAF. V první jarní sobotu – 24. 3. 2018 – ohňové vatry, umístěné na vrcholech 
240 kopců po celé České republice, si předávaly světelný signál stejně, jako tomu bylo v době 
našich předchůdců – Keltů. Jedním z přihlášených míst bylo i stanoviště na Vysokém vrchu u 
Malých Kyšic.  S předáváním světelného signálu se mělo začít v 19.30 hodin na Bílém Kámenu 
u Velkých Popovic a mělo se končit po 21. hodině v několika cílových místech. Kdy, a s jakým 
úspěchem, byl signál přebírán a předáván z našeho Vysokého vrchu, se nepodařilo zjistit. 
Stejně jako v minulých letech, i letos byl smyslem Keltského telegrafu návrat k planetě Zemi 
a k přírodě s přicházejícím jarem, které vrací světlo do krajiny. Vzájemně se tak propojují 
nejen jednotlivé vatry, ale i lidé, kteří přicházejí na jednotlivé kopce ve večerní hodinu. 
(Informace z 24. 3. 2018)  

NÁVRH NOVÉ VERZE STÁTNÍ HYMNY. V závěru měsíce března 2018 rozbouřil hladinu 
veřejného mínění Český olympijský výbor, který si u skladatele Pavla Boka zadal novou verzi 
české hymny. Výsledek nenadchl a k věci se vyjadřovali i politici. Prezident republiky Miloš 
Zeman prohlásil, že na hymnu se nemá sahat. „Věci jako je hymna, státní vlajka a některé 
další symboly, by měly kvůli tradici zůstat zachovány a neměly by se měnit jako módní 
doplňky.“ Problém s iniciativou ČOV ale ležel jinde. Už důvody, kterými bylo argumentováno, 
zněly dost podivně. Kupříkladu, že ČOV prý chtěl jen rozpoutat diskusi. Nebo že současná 
verze hymny je příliš krátká. Kratší než časový limit povolený pro hymny na vrcholných 
sportovních akcích, takže vítězní čeští sportovci mají méně času si ji užít. Nebo že není 
dostatečně „vlastenecká“. Otázkou však zůstává: Proč by ale právě ČOV měl být hybatelem 
úprav hymny, navíc z uváděných důvodů? Hraje se hymna snad jen na sportovních akcích? 
Asi přesně vystihl podstatu problému Miroslav Kalousek: „Jak si mohl ČOV dovolit vynaložit 
600 000 Kč na něco, co mu vůbec nepřísluší?“ Částka 600 tisíc korun, kterou tedy vynaložil 
státem jinak podporovaný ČOV není zrovna malá a dalo se předpokládat, že projekt 
zkrachuje už na svém začátku. Nelze se ubránit dojmu, že za projektem, jako je úprava státní 
hymny, který by měl být zcela v rukou státu, když už by se měl vůbec realizovat, stojí zase jen 
různí sponzoři a další soukromé zájmy … a zase i zde si několik lidí přijde na slušné peníze. 
(Informace z 29. 3. 2018) 

CÍRKEVNÍ RESTITUCE. Vydávání restitučního majetku církvím je u konce. Státní pozemkový 
úřad i Lesy ČR vyřídily naprostou většinu církevních žádostí. Hlavně katolické církvi vydaly 
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133 tisíc hektarů lesů a 36 tisíc hektarů polí a luk. Církve jsou tak v dnešní době po státu 
největším vlastníkem půdy v České republice. (Informace ze 17. 3. 2018) 

STÁRNOUCÍ ČESKÁ REPUBLIKA. Česká populace stárne a tento trend se bude dál 
prohlubovat. Češi a Češky ve věku 65 let a víc tvoří nejdynamičtěji rostoucí skupinu obyvatel. 
V současnosti představují pětinu populace. (Už každý pátý je senior!) Počet obyvatel České 
republiky v průběhu roku 2017 poprvé v historii státu přesáhl hranici 10,6 milionu obyvatel, 
z nichž jsou dva miliony seniorů. Pro srovnání např. v roce 1950 žilo v republice 735 tisíc 
obyvatel ve věku 65 a více let. V současnosti se prodlužuje délka života, což znamená, že Češi 
tráví v důchodu v průměru 24 let. Současně v Česku ubývá mladých lidí, za posledních 15 let 
klesly počty mladých lidí do 29 let o tři čtvrtě milionu na 3,3 milionu osob. To je necelá 
třetina populace. Poměr počtu osob starších 65 let k počtu osob v produktivním věku (15-64 
let) se má do roku 2060 téměř zdvojnásobit a dosáhnout zhruba 56 procent upozorňuje 
Konvergenční program schválený vládou a předložený Evropské unii. (Informace ze 7. 5. 
2018) 

KŮROVEC NEJEN V OKOLNÍCH LESÍCH. Suché počasí v letošním roce dávalo optimální 
podmínky pro namnožení se lýkožrouta smrkového, lidově nazývaného kůrovec. Suché 
vzrostlé, tedy napadené, stromy se již koncem jara objevily jak v okolních lesích, tak i 
v některých malokyšických zahradách. Všechny majitele napadených stromů obecní úřad 
prostřednictvím obecního zpravodaje upozornil na nutnost zamezení dalšího rozšiřování 
kůrovce, a vyzval k pokácení těchto napadených stromů a k rozřezání dřeva na max. 30 cm 
dlouhé špalky a k jejich rozštípnutí na polovinu. V řadě případů byla výzva ze strany občanů 
akceptována. Citace z denního tisku: „Lesníci ještě nestačili vytěžit všechny stromy napadené 
kůrovcem a je tu další problém. Zatímco v běžných letech se tento brouček rozmnožuje 
obvykle dvakrát za rok, letos se kvůli častému nástupu suchého a teplého počasí vyrojí 
nejméně třikrát, možná i čtyřikrát. Nálet nových brouků tak může být plošně po celé republice 
pro řadu dalších smrkových porostů doslova smrtící.“ Odborníci na ochranu lesa potvrzují, že 
proti loňsku se v některých lokalitách objevuje až desetinásobné množství kůrovců.“ 
(Informace ze 7. 6. 2018) 

FOTBALOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA 2018 V RUSKU. Přestože se česká fotbalová reprezentace 
neprobojovala na světový šampionát fotbalu do Ruska, v celé České republice (včetně 
Malých Kyšic) byly tedy i v našich domácnostech a restauracích prostřednictvím televizního 
vysílání jednotlivé zápasy bedlivě sledovány. Fandilo se Chorvatům, Dánům, Angličanům, ale 
i obětavě hrajícím fotbalistům „malého“ Islandu. V neděli dne 15. července 2018 došlo 
k zodpovězení otázky: Kdo bude novým mistrem světa v tomto nejpopulárnějším sportu 
planety? V moskevském finále mužstvo Francie porazilo Chorvaty 4:2. Před tím v Petrohradě 
v utkání o bronz zvítězili Belgičané nad Anglií 2:0. (Informace z 16. 7. 2018) 

LETY I PŘES NÁS. Letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni v první polovině roku odbavilo 7,464 
milionu cestujících, což meziroční vzestup o celou desetinu. Důvodem takového růstu je 
především výrazné posilování kapacit dopravců na stávajících linkách a zřizování nových 
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leteckých spojení, včetně dálkových (např. nová linka do Filadelfie, posílení letů do Kanady). 
Vzhledem k dosavadnímu vývoji je reálné, aby se pražské letiště za celý rok 2018 přiblížilo 
rekordní hranici 17 milionu odbavených. Ve sledovaném období byla nejnavštěvovanější 
zemí Velká Británie, kam z Ruzyně směřovalo 963 142 cestujících, dalšími v pořadí byly Itálie, 
Rusko, Německo a Francie. Na ruzyňském letišti platil od 25. 3 do 27. 10. 2018 letový řád, 
který cestujícím nabízel přímé lety do 157 měst a 51 zemí. (Informace z 19. 7. 2018) 

NEJDELŠÍ ZATMĚNÍ MĚSÍCE V NAŠEM STOLETÍ. Měsíc v úplňku se v pátek 27. 7. 2018 ponořil 
téměř na dvě hodiny do pozemského stínu (mezi 21.30 až 23.13 hod.) a měl získat zvláštní 
cihlově oranžové až rudé zabarvení. Jednalo se o úplné zatmění Měsíce, nejdelší za tohle 
století. Nakonec diváci, alespoň naši v Malých Kyšicích, byli zklamáni, protože výhled halily 
mraky. Delší zatmění Měsíce, než bylo to letošní, to už budou sledovat až naši potomci, 
protože se odehraje za 105 let v roce 2123 a bude ještě o tři minuty delší. (Informace z 28. 7. 
2018) 

POSÍLÁNÍ POHLEDNIC. Bývalo železným pravidlem pro řadu Čechů posílat z prázdnin a 
dovolených svým blízkým pohlednice. Ročně jich ovšem citelně ubývá, a to kvůli konkurenci 
mobilů, ale i nekřesťanskému zdražování poštovného ze strany České pošty. Zatímco před 
pěti lety si Česká pošta za obyčejnou zásilku do 50 gramů, kterou je i pohlednice, účtovala 13 
korun, od února 2018 účtuje 19 korun. To je ve srovnání třeba s cenou MMS zaslané 
z „chytrého“ telefonu nesrovnatelná drahota. Zasílání psaných pohlednic, ale i dopisů, klesá 
každý rok v průměru o osm až deset procent. Klasická pohlednice má nicméně u nás tradici a 
měla by se i v budoucnu udržet. Zejména starší lidé, kteří nemají „chytrý“ telefon, od 
pohlednic většinou neupouštějí. Své klasické pohlednice v České republice vydávají také 
města a obce – viz např. i vydaná pohlednice obce Malé Kyšice. (Informace ze 4. 8. 2018) 

NA LETNÍ OBLOZE PŘELET PERSEIDŮ. Nelze doložit, zda někdo z malokyšických občanů 
z neděle 12. 8. na pondělí 13. 8. 2018 mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní na obloze 
sledoval „padání hvězd“. Podmínky pro sledování zářících meteorů z meteorického roje 
Perseid v podobě čar měly být ideální. První zmínky o tomto úkazu pochází z první poloviny 
3. století našeho letopočtu v souvislosti s umučením svatého Vavřince v r. 258. Že se jedná o 
astronomický úkaz, to prokázal až italský astronom Givanni Schiaparelli (1835-1910) ve 
druhé polovině 19. století. Prachové částice zvané meteroidy se střetávají se Zemí, která 
prochází po své dráze, a v atmosféře zazáří jako meteory, a to každoročně mezi 17. 
červencem a 24. srpnem. (Informace z 11. 8. 2018)  

ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ. Zpráva z tisku: „Čeští senioři si příští rok rekordně přilepší. Důchody od 
ledna 2019 stoupnou včetně valorizace v průměru o 900 korun měsíčně. Penzisté nad 85 let 
dostanou navíc přidáno o tisícikorunu.“ Sněmovna dne 22. 8. 2018 na své schůzi již o 
důchodech rozhodovala podruhé, protože Senát v návrhu původní vládní novely prosazoval 
změnu, aby tisícikorunu dostali i ti, kdo jsou v důchodu 25 let. Poslanci ale senátní návrh 
zamítli a novelu schválili v původním znění. Senátní verze „trestala“ lidi, kteří pracovali déle a 
nastoupili tak do penze později. (Informace z 23. 8. 2018) 
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KE STÁTNÍMU SVÁTKU DNE 28. ŘÍJNA 2018. Na jedné straně se na celostátní úrovni, na 
mnoha místech Čech a Moravy, sté výročí vzniku Československé republiky připomínalo 
četnými kulturně-společenskými akcemi, oslavovalo se, připomínali se ti, kteří měli největší 
význam při vzniku nového státu – tehdejšího Československa. Uvedenému výročí věnovaly 
četné své příspěvky všechny celostátní i regionální sdělovací prostředky. Na druhé straně se 
objevovaly názory, proč oslavovat již dvacet pět let neexistující stát, když Češi a Slováci, ač 
začleněni do Evropské unie, jdou odloučeně – svou vlastní cestou. Při té příležitosti ve 
sdělovacích prostředcích také zaznívala kritika na stávající situaci v České republice, na 
činnost zákonodárných sborů, vlády i prezidenta republiky. Na dokreslení této „naší doby“ 
citován příspěvek politologa Jiřího Pehe, který nazval „Kdyby na Hrad přišel Masaryk“. Autor 
napsal: „Kdyby se hradní ceremonie, která završí oslavy stého výročí založení Československa, 
mohl zúčastnit jako pozorovatel Tomáš G. Masaryk, asi by se hodně divil. Nejprve by zjistil, že 
země, kterou zakládal, už neexistuje. Ba co víc, při pohledu na pozvané by zjistil, že jsou tu 
kromě pozvaných diplomatů jen Češi, protože jím založený stát za sto let „poztrácel“ další 
národnosti. A aby toho nebylo málo, dozvěděl by se od nejednoho z přítomných politiků, že i 
v této dnes etnicky relativně homogenní zemi žije až příliš mnoho cizinců a jejich přílivu je 
třeba se zuby nehty bránit. Při poslechu současné hlavy státu, který nepochybně bude jako ty 
předešlé „spatra“, pepřeným urážkami oponentů, by si uvědomil, že bude-li chtít slyšet od 
dědiců Československa projev prezidentský, musí jet do Bratislavy. Následně by zjistil, že celá 
ceremonie není zrežírovaná jako oslava státu, v níž prezident má hrát jen víceméně neutrální 
roli hostitele, ale jako jakýsi polosoukromý happening. A že tedy mnohá vyznamenání jsou 
udílena nikoliv podle zásluh o stát, ale podle toho, jak se staví k současnému prezidentovi. A 
že kvůli použití stejného kritéria v sále chybí někteří rektoři nebo zákonodárci a další 
významné osobnosti. Což o to, i Masaryk sám dokázal být tvrdý k těm, kterými pohrdal, ale 
řídil se trochu jiným klíčem. Odmítal třeba podat ruku politikům namočeným v nějaké 
korupční aféře. Asi by se tedy dost divil, když by v první řadě viděl trestně stíhaného premiéra 
a vedle něj bývalého prezidenta, který amnestoval před odchodem z úřadu tuneláře z 90. let. 
Coby přesvědčený Evropan, který přijal ideu samostatného státu až poté, co se nenaplnily 
jeho představy o vytvoření nějaké federace či konfederace malých evropských států, by se 
dost divil, jak početná je ve Vladislavském sále skupina politiků, kteří myslí, že Česko je pupek 
světa, a Evropskou unii berou jako nutné zlo. Naštěstí pro něj by se už nemohl zúčastnit 
ceremonie v příštím roce. Je totiž jisté, že pokud by to uviděl, „masarykovsky“ zhodnotil, 
nedostal by znovu pozvánku. (Deník Právo, 27. 10. 2018) 

Projednáno bude na schůzi zastupitelstva obce Malé Kyšice dne 18. prosince 2019.  

Předkládá: Jan Kuna, starosta obce.  

Zpracoval v měsících říjen-listopad 2019: Mgr. Miroslav Oliverius, kronikář obce   

 

 



1 
 

NÁVRH ZÁPISU DO KRONIKY OBCE MALÉ KYŠICE ZA ROK 2018 

Podle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí: „Každá obec vede kroniku, do 
níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro 
informaci i poučení budoucím generacím.“ Podle § 3 cit. zákona se „zápis do kroniky 
provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec“. 
Ustanovení § 4 cit. zákona přiznává právo občanům starším 18 let navrhnout písemně 
změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů podle 
okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní. Dávám tak na vědomí 
občanům naší obce níže uvedený návrh zápisu do Kroniky obce Malé Kyšice za 
kalendářní rok 2018. Případné připomínky, doplňky, opravy, návrhy na změnu – 
v písemné podobě – je možné doručit na Obecní úřad v Malých Kyšicích, a to 
v termínu: do 16. prosince 2019. 

                                                                                         Jan Kuna, starosta obce 

 
 

I. ÚVODEM 

Vstoupili jsme do roku 2018, do roku, ve kterém jsme si dne 28. října připomněli 
uplynulých sto let od vzniku Československé republiky. Tento den se stal mezníkem v našich 
dějinách. Je to den, kdy došlo k národnímu osvobození; jednalo se o naše vytržení 
z habsburské říše, ze svazku, který nám byl až příliš těsný. Jednalo se o obnovení národního 
státu. Zároveň však na něj vzpomínáme s nostalgií, protože je tomu již čtvrt století, co 
„náš“ společný stát se bez referenda rozpadl. Neopomenuli jsme si proto připomenout 
alespoň zásluhy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Toho 
jako jeden z prvních v listopadových dnech roku 1989 také připomněl, a na jeho dílo se 
odvolal, budoucí československý prezident Václav Havel. Bohužel i on se nakonec podílel na 
rozdělení Československa, čímž napomohl rozbourat to, co T. G. M. a „muži října 1918“ 
začali stavět. O půlnoci z 31. 12. 1992 na 1. 1. 1993 společný stát Čechů a Slováků přestal 
existovat a oba svébytné národy se vydaly vlastní cestou. Dvacátý osmý říjen zůstává i tak 
v České republice státním svátkem. Připomínáme si s hrdostí sice neexistující stát, ze 
kterého však vzešla, nebo jím alespoň prošla, dlouhá řada osobností – v podobě politiků, 
vědců, umělců, sportovců a dalších, kteří dokázali Československo zvýraznit nejen na mapě 
Evropy, ale i na mapě světa.   

 Vznik Československa je neodlučně spojen s ukončením „velké války“, která 
následně dostala přívlastky „první světová“, proto jsme si v tomto roce také připomněli sto 
let od jejího konce. I občané naší obce se tenkrát radovali, ale čtyři malokyšičtí muži se 
domů již nikdy nevrátili. Jejich jména jsou v naší obci vytesána na pomníku obětí světové 
války: Josef Anýž, Josef Šíma, Václav Vlček a František Vydra. Jedním ze symbolů býv. 
Československa, ale i České republiky z doby vzniku republiky, je státní hymna „Kde domov 
můj“; hudbu na slova Josefa Kajetána Tyla složil František Škroup. A právě v roce, kdy si 
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připomínáme sté výročí obnovení české státnosti, tak naši „Olympionici“ odstartovali 
debatu, aby naše česká státní hymna byla monumentálnější, aby se hrály dvě sloky, aby se 
dopřál vítězným českým sportovcům delší pocit zadostiučinění …  

II. VĚCI VEŘEJNÉ 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

Během sledovaného roku zastupitelstvo obce zasedalo sedmkrát, z toho jedno 
zasedání se konalo bezprostředně po komunálních volbách v říjnu t. r. a bylo tak zasedáním 
„ustavujícím“ (viz dále). 

21. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 14. února 2018: Hlavními 
body programu byla realizace výstavby in-line dráhy. Návrh starosty obce Jana Kuny na 
vypsání výběrového řízení na zhotovitele akce „Výstava in-line dráhy“ byl jednomyslně 
schválen, stejně jako návrh na podání žádosti o dotaci na akci „Výstavba in-line dráhy“ ze 
Středočeského Fondu obnovy venkova. Rovněž došlo ke schválení výběrového řízení na 
zhotovitele akce „Zpevnění plochy sběrného místa“. V diskusi se zastupitelé obce zabývali 
problematikou přeplněných kontejnerů na tříděný odpad a všeobecně bylo poukázáno na 
nepořádek v obci. Hledaly se možnosti, jak nejlépe tuto situaci vyřešit. V otázce, jak 
postupovat při likvidaci kalamitního stavu výskytu kůrovce, starosta obce m. j. zdůraznil 
nutnost pokácení suchých stromů ve stráni v malokyšické části Hřebenka. Kácení bylo 
realizováno v době uzavření přilehlé komunikace, kdy nedošlo k ohrožení projíždějících 
motorových vozidel. 

22. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 8. března 2018: S 
odkazem na schválení návrhů na vyhlášení výběrových řízení při únorovém zasedání 
zastupitelstva obce zastupitelé schválili zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Výstavba in-line dráhy“; hodnotící komise vybrala ze šesti nabídek, které byly na obecní 
úřad doručeny v řádném termínu, dle stanovených kritérií firmu AQUARIUS, spol. s r.o. 
Zastupitelé dále hlasovali a jednomyslně schválili zhotovitele na akci „Zpevnění plochy ve 
sběrném místě“; hodnotící komise vybrala ze tří nabídek, které došly v řádném termínu, dle 
stanovených kritérií firmu DestroMechanizace s.r.o. Byla schválena účetní závěrka Mateřské 
školy Malé Kyšice za rok 2017 včetně schválení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření 
Mateřské školy Malé Kyšice za rok 2017. 

23. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 27. června 2018: 
Zastupitelé obce v zákonném termínu schválili opětovně sedmičlenné zastupitelstvo obce 
Malé Kyšice na volební období 2018-2022. Dále se zabývali majetkovými otázkami obce: 
schválili návrh darovací smlouvy, týkající se části pozemku parc. st. č. 132 v k. ú. Malé Kyšice; 
jedná se o dar Ing. Roberta Blechy (část chodníku) s tím, že obec uhradí poplatky spojené 
s převodem pozemku na obec Malé Kyšice. Byl schválen prodej části pozemku parc. č. 506/2 
v k. ú. Malé Kyšice o výměře 45 m2, který vznikl oddělovacím geometrickým plánem a je 
označen jako parc. č. 506/8. Jedná se o část pozemku, který dlouhodobě užívá paní Štěpánka 
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Frantová. Jednomyslný souhlas pozemek prodat v souladu se stávajícími cenami pozemků, 
ale s podmínkou zřízení věcného břemene vstupu na pozemek pro obec Malé Kyšice. 
Závěrečným bodem jednání bylo schválení návrhu starosty obce ohledně žádosti o dotaci na 
výstavbu budovy mateřské školy; bez přiznání této dotace obec není schopna z finančních 
důvodů realizovat stavbu objektu „nové“ mateřské školy. Zastupitelstvo proto hlasovalo a 
schválilo podání žádosti o dotaci z programu 133 310 „Rozvoj výukových kapacit mateřských 
a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky dle výzvy č. 6 Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy“ a navýšilo rozpočet pro mateřskou školu o 50 000,- Kč. 
V diskusi bylo poukázáno na zrušení sběrného místa pro bioodpad v obci, které dle 
diskutujícího s sebou přináší zakládání „černých“ skládek v okolních lesích, proto nechal ke 
zvážení, aby se zastupitelé s tímto problémem zabývali, i když doznal, že neví, jaké opatření 
k zamezení černých skládek by měli přijmout. Starosta obce konstatoval, že náhradní řešení 
za uzavření sběrného místa – tj. zajištění svozu bioodpadu z naší obce 1x za 14 dnů – se 
osvědčilo. 

24. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 26. září 2018: Obecní 
zastupitelstvo schválilo návrh na podání žádosti o dotaci na dostavbu chodníku v Hlavní ulici 
z programu „Bezpečnost“ u Státního fondu dopravní infrastruktury se závazkem 
spolufinancování uvedené investiční akce. Schválilo ukončení působnosti sociálně-kulturní 
komise a komise životního prostředí společně s termínem voleb do zastupitelstev obcí. 
Zabývalo se a následně došlo ke schválení návrhu na vypsání výběrového řízení na 
prodloužení vodovodního řadu Malých Kyšicích – v ulici U Jezu, a to včetně návrhu na 
schválení příspěvku na vybudování této vodovodní přípojky. 

Ustavující (1.) zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 30. října 2018: Na 
základě výsledků voleb do zastupitelstva obce konaných celostátně v České republice dne 5. 
a 6. října 2018 (viz dále) zvolení kandidáti do zastupitelstva obce složili zákonem o obcích 
předepsaný slib. Následovalo jednání zastupitelstva, které jednomyslně: 

- zvolilo starostou obce Jana Kunu, 
- zvolilo místostarostkou obce Kateřinu Bláhovou, DiS., 
- zřídilo finanční výbor, 
- zřídilo kontrolní výbor, 
- zřídilo sociálně-kulturní komisi, 
- zřídilo komisi pro životní prostředí, 
- zvolilo předsedou finančního výboru Davida Rehbergera a členy: Jaroslava Brejchu a 

Milana Kratochvíla, 
- zvolilo předsedou kontrolního výboru Ing. Roberta Blechu a členy: Ladu Šoltovou a 

Mgr. Miroslava Oliveriuse, 
- zvolilo za předsedu sociálně-kulturní komise Mgr. Miroslava Oliveriuse a členy: Ing. 

Lenku Markupovou a Veroniku Kunovou, 
- zvolilo předsedou komise pro životní prostředí Milana Kratochvíla a členy: Davida 

Rehbergera a Ing. Roberta Blechu, 
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- schválilo stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 
celků, v platném znění, v maximální výši, a to ode dne 1. listopadu 2018 za následující 
funkce: 

o Jan Kuna – neuvolněný starosta 
o Kateřina Bláhová, DiS. – neuvolněná místostarostka  
o David Rehberger – neuvolněný předseda finančního výboru 
o Ing. Robert Blecha – neuvolněný předseda kontrolního výboru 
o Jaroslav Brejcha – neuvolněný člen finančního výboru  
o Mgr. Miroslav Oliverius – neuvolněný předseda sociálně-kulturní komise 
o Milan Kratochvíl – neuvolněný předseda komise životního prostředí 

- schválilo poskytování obdobných odměn i osobám, jež jsou členy výborů a komisí, ale 
nejsou členy zastupitelstva obce, a to za následující funkce: 

o Veronika Kunová – člen sociálně-kulturní komise, 
o Ing. Lenka Markupová, člen sociálně-kulturní komise, 
o Lada Šoltová – člen kontrolního výboru, 

- schválilo pokračování vydávání zpravodaje obce Malokyšické ozvěny, 
- vzalo na vědomí potvrzení Mgr. Miroslava Oliveriuse ve funkci kronikáře obce. 

 

2. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 28. listopadu 2018: 
Jednání zastupitelstva se zabývalo organizačními záležitostmi, které bylo nezbytné schválit 
pro další chod obce – schválilo návrh na změny rozpočtu obce roku 2018 a návrh na pověření 
starosty obce k provádění rozpočtových opatření. Zastupitelé detailně rozpracovali 
organizaci připravované akce v obci: „Rozsvícení vánočního stromu“, která se následně 
konala v sobotu 1. prosince 2018 na malokyšické návsi (viz dále).  

3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 19. prosince 2018: Na 
posledním zasedání ve sledovaném roce zastupitelé mimo jiné jednomyslně schválili: 

- 11. rozpočtové opatření roku 2018 
- vyrovnaný návrh rozpočtu obce Malé Kyšice na rok 2019 
- rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Malé Kyšice na rok 2019 
- střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Malé Kyšice na 

období 2020–2022 
- zápis do kroniky obce za rok 2017 
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se mění a vyhláška č. 3/2007 o poplatku 

za komunální odpad 
- uzavření dohody o provedení práce se starostou obce Janem Kunou, týkající se zimní 

údržby obce vlastní mechanizací. 
 

Dále vzali na vědomí provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2018 a zřízení 
inventarizační komise ve složení: Kateřina Bláhová, DiS. – předsedkyně a členové Jaroslav 
Brejcha a Milan Kratochvíl.  

V rámci diskuse starosta obce připomněl (v listopadu bezvadně) opravenou příjezdovou 
komunikaci z Nouzova do Malých Kyšic a informoval, že je požádáno o dotaci na výstavbu 
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chodníku od budovy mateřské školy na konec obce; Letiště Praha a.s. poskytne na tuto 
výstavbu částku 400 000,- Kč. (Obec začátkem nastupujícího roku vypíše výběrové řízení na 
zhotovitele této akce.) Mgr. Oliverius za redakční radu zpravodaje obce okomentoval 
poslední vydané číslo Malokyšických ozvěn, které bylo vydáno společně se sousedící obcí 
Bratronice (viz dále) a ze strany obce se stalo jak dárkem všem malokyšickým čtenářům 
Ozvěn, tak je zároveň i propagací naší obce, a to nejen u našich sousedů. K dotazu z řad 
občanů obce: „Proč obec stále ještě nezačala stavět objekt mateřské školy?“, starosta obce 
sdělil, že problém t. č. je v získání dotace. V loňském roce (2017) byly upřednostňovány 
projekty za desítky milionů korun, bohužel v roce 2018 je dávána přednost projektům do 10 
milionů korun. Problém se také objevil ve skutečnosti, že v současné době fungující školku 
naše obec má, ale pro poskytnutí dotace není pádným důvodem končící nájemní smlouva na 
stávající školní budovu. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA. V roce 2018 (resp. ve školním roce 2018/2019) malokyšickou mateřskou 
školu navštěvovalo 20 dětí (11 chlapců a 9 dívek), z nichž 17 dětí mělo trvalý pobyt v Malých 
Kyšicích. Složení pedagogického a pomocného personálu se v roce 2018 nezměnilo: ředitelka 
a zároveň učitelka Mgr. Mirka Švantnerová, učitelka Radka Wimmerová, školní asistentka 
Eva Flenerová, nepedagogický personál – Romana Dědečková a Andrea Suchopárová.  

Během roku vedení školy za pomoci rodičů pro děti připravilo řadu zajímavých akcí, které 
všechny zúčastněné nadchly: byly připraveny výlety jak do okolí naší obce (např. na Vysoký 
vrch), tak i výlety mimo obec (do ZOO v Praze a do ZOO v obci Zájezd, do Galerie v Lidicích, 
exkurze do kladenské knihovny, návštěva divadelního představení v divadle Lampion v 
Kladně ad.). Děti s kulturním programem vystoupily při rozsvícení vánočního stromu na 
malokyšické návsi, při své vánoční besídce atd. Je potěšitelné, že společně s dětmi se aktivně 
do některých školních akcí zapojovali i jejich rodiče (např. při práci s přírodním materiálem, 
při společném bubnování apod.).     

MALOKYŠICKÉ OZVĚNY, zpravodaj obce. Redakční rada zpravodaje pracovala v 
nezměněném složení jako v minulých letech: Mgr. Miroslav Oliverius, Ing. Lenka Markupová, 
Kateřina Bláhová, DiS. a Jan Kuna. Ve sledovaném roce vydala celkem šest čísel zpravodaje 
s tím, že šesté – prosincové – číslo bylo číslem mimořádným (viz dále oddíl IV., heslo Hela, 
veršovaná povídka z lesních samot).  Zpravodaj informoval malokyšické občany o dění v obci, 
zval je na zasedání obecního zastupitelstva, poukazoval na nešvary, které se jak v obci, tak 
v jejím okolí objevovaly (např. nepořádek kolem sběrných míst pro tříděný odpad, parkování 
těžké nákladní dopravy v obci), vzpomněl významných výročí nebo zajímavých událostí (např. 
90. výročí narození a náhlé úmrtí sochaře Josefa Klimeše, autora unhošťského sousoší „Právo 
na vzdělání“, nedožitých 90. narozenin předsedy bývalého MěNV v Unhošti Josefa Koutníka, 
75 let od instalování lesního obrazu sv. Antonína mezi Malými Kyšicemi a Nouzovem ad.). 

IN-LINE DRÁHA. Na pozemku naproti čistící stanici odpadních vod postupně vyrůstal areál, 
jehož účelem je nabídnutí občanům naší obce možnost trávit volný čas aktivním způsobem i 
odpočinkem. Po výstavbě víceúčelového hřiště následovala výsadba izolační zeleně a došlo 
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také k oplocení celého areálu (zamezení vniknutí divokých prasat na pozemek). 
Vyvrcholením úprav uváděného pozemku byla výstavba in-line dráhy v délce 240 metrů. 
Dráha v podobě oválu byla dokončena začátkem května 2018 a následně došlo firmou 
AQUARIUS spol s r.o. se sídlem v Kyšicích k jejímu předání pro užívání. 

SVOZY ODPADŮ. Stejně jako v předcházejícím roce i v roce 2018 obec prostřednictvím firmy 
AVE Kladno s. r. o. zajišťovala celoročně týdenní odvoz komunálního odpadu, tříděného 
odpadu (papír, sklo, plasty) a v měsících duben–říjen čtrnáctidenní odvoz bioodpadu. 
Dvakrát v roce (na jaře a na podzim) organizovala obec svoz „velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu“, v měsíčních intervalech se soustřeďoval železný odpad v kontejneru 
a jeho odvoz v období začátek března – začátek listopadu byl opětovně zajišťován obcí.  

III. POLITICKO-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

Ve sledovaném roce se v České republice – v rámci kladenského okresu – konaly 
dvoje volby; zkraje roku voliči přímou volbou volili prezidenta republiky, na podzim skončilo 
čtyřleté volební období zástupcům samosprávy, proto byly vyhlášeny volby do zastupitelstev 
obcí. 

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY. Ve dnech 12. – 13. ledna 2018 se konala volba prezidenta 
republiky. Porovnání celostátních výsledků I. kola s výsledky ve volebním okrsku Malé Kyšice: 

Počet 
okrsků 

Voliči ve 
volič. sezn. 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy celk. 

Platné 
hlasy v % 

ČR 14 866 8 366 433 5 180 290 61,92 5 177 238 5 148 141  99,44 

MK        1 383 291 75,98 291 290 99,66 

 

 

Č. Kandidát: příjmení, jméno, titul Pol. 

příslušn. 

Česká 
republika 

počet hlasů 

ČR 

v % 

M. Kyšice 
poč.hlasů 

MK 

v % 

1. Topolánek Mirek, Ing. BEZPP 221 689 04,30 15 05,17 

2. Horáček Michal, Mgr., Ph.D. BEZPP 472 643 09,18 36 12,41 

3. Fischer Pavel, Mgr. BEZPP 526 694 10,23 29 10,00 

4. Hynek Jiří, PNDr. REAL 63 348 01,23 02 00,68 

5. Hannig Petr, Mgr. Rozumní 29 228 00,56 02 00,68 

6. Kulhánek Vratislav, Ing., Dr.h.c. ODA 24 442 00,47 01 00,34 

7. Zeman Miloš, Ing. SPO 1 985 547 38,56 84 28,96 

8. Hilšer Marek, MUDr.,Bc., Ph.d. BEZPP 454 949 08,83 27 09,31 

9. Drahoš 
Jiří,prof.,Ing.,DrSc.,dr.h.c. 

BEZPP 1 369 601 26,60 94 32,41 
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Porovnání celostátních výsledků z II. kola volby prezidenta republiky, konané ve dnech 26. a 
27. ledna 2018, s výsledky ve volebním okrsku Malé Kyšice: 

Počet 
okrsků 

Voliči ve 
volič. sezn. 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy celk. 

Platné 
hlasy v % 

ČR 14 866 8 362 987 5 569 665 66,60 5 567 627 5 554 596 99,77 

MK        1 386 299 77,46 299 298 99,67 

 

 (Zpracováno z materiálů ČSÚ – volba prezidenta ČR.) 

KOMUNÁLNÍ VOLBY. Ve dnech 5. a 6. října 2018 se v České republice konaly volby do 
zastupitelstev obcí. V Malých Kyšicích okrsková volební komise sumarizovala tyto výsledky: 
Voliči zapsaní do seznamu voličů: 386, volební účast: 54,66 %, vydané obálky: 211, 
odevzdané obálky: 211, platné hlasy: 1 162. Pro tyto volby byla zaregistrována jen jedna 
volební strana: Malokyšická volba s devíti kandidáty. Ve volbách zvolení kandidáti:                                                                
MALOKYŠICKÁ VOLBA:     1 162 platných hlasů t. j. 100 %  

Poř. Kandidát 
příjmení, jméno, titul 

Počet hl. 
abs. 

Počet hl. 
v % 

Pořadí zvolení, 
pořadí náhradn. 

Mandát 

1. KUNA Jan 165 14,19 1 * 
2. BLÁHOVÁ Kateřina DiS. 157 13,51 4 * 
3. BLECHA Robert Ing. 157 13,51 5 * 
4. KRATOCHVÍL Milan 154 13,25 6 * 
5. REHBERGER David 158 13,59 2 * 
6. OLIVERIUS Miroslav Mgr. 158 13,59 3 * 
7. BREJCHA Jaroslav 146 12,56 7 * 

 

8. KUNOVÁ Veronika 31 02,66 1 - 
9. ŠOLTOVÁ Lada 36 03,09 2 - 

(Zpracováno z materiálů ČSÚ – volby do zastupitelstev obcí.) 

Volby do zastupitelstva naší obce, konané ve volební místnosti v budově obecního úřadu, 
měly u nás v uvedených dnech 5. a 6. října 2018 hladký průběh. Zástupkyně naší okrskové 
volební komise volební výsledky na přebíracím místě v Unhošti předávaly jako jedny 
z prvních, a to díky aktivnímu přístupu a dobře odvedené práci všech členek malokyšické 
okrskové volební komise ve složení: Eva Kunová, Jana Roulichová, Věra Doušová, Klára 
Davidovičová, Petra Fričová a zapisovatelka Ing. Lenka Markupová.    

Č. Kandidát: příjmení, jméno, titul Pol. 

příslušn. 

Česká 
republika 

počet hlasů 

ČR 

v % 

M. Kyšice 
poč.hlasů 

MK 

v % 

7. Zeman Miloš, Ing. SPO 2 853 390 51,36 113 37,91 

9. Drahoš Jiří,prof.,Ing.,DrSc.,dr.h.c. BEZPP 2 701 206 48,63 185 62,08 
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PŘIPOMENUTÍ 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA. V mnoha českých a moravských 
městech a obcích se ve státní svátek 28. října vysazovaly lípy, které budou připomínat 
jubileum 100 let vzniku dnes již neexistujícího společného státu Čechů a Slováků. U nás se 
návrhem na vysazení lípy na veřejném prostranství v Malých Kyšicích rovněž zabývalo 
zastupitelstvo obce, ale jeho členové došli k závěru, že se v obci nenachází vhodné místo, 
kam by měla být nově lípa vysazena. (Všechny původní – již pro stáří poražené lípy v obci – 
jsou nahrazeny vysazením lip nových.) Již tradičně obec zajistila položení věnce u pomníku 
obětí I. světové války a příčiny i význam 28. října 1918 byly uvedeny, či připomenuty 
v Malokyšických ozvěnách (č. 5/2018).   

IV. KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

DĚTSKÉ KULTURNÍ AKCE. Dětský maškarní bál obec pořádala dne 17. 3. 2018 v restauraci 
LIKA ve spolupráci s Labyrintem – střediskem volného času, vzdělávání a služeb Kladno. Dne 
2. 5. 2018 obec připravila a organizovala průběh Dětského dne, kdy věcné dary pro děti 
poskytl spolek UNHfree.net. Dne 8. prosince se opětovně v sále restaurace LIKA konala 
dětská Mikulášská zábava. 

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO V POTEPLÍ. Sochy světce Jana Nepomuckého jsou rozsety 
jak po celých Čechách, tak i ve světě. Podíváme-li se kolem sebe, tak jeho kamenná socha 
např. stojí mezi unhošťským kostelem a tamní farou, v Doksech, socha v sousedství doberské 
kaple Nalezení sv. Kříže je z roku 1706 a je nejstarší kamennou svatojanskou sochou na 
Kladensku; sem však byla instalována teprve v roce 1970. Od neděle 20. května tohoto roku 
máme sochu sv. Jana z Nepomuku i u nás – v Poteplí. Do Poteplí, jak informuje tabulka 
zavěšená na boční straně nově postavené kapličky, se socha dostala takto:        

„Za všechno může kmen potepelské lípy, který získal místní chatař a řezbář Jaroslav Davídek. 
Přivedl jej na myšlenku vytvořit sochu sv. Jana Nepomuckého a umístit ji do kapličky u mostu 
přes potok Kačák. S realizací této myšlenky mu pomohli dobří lidé: Patrik Jílek, MUDr. Michal 
Jurovčík, Vít Kindl, Jiří Malec, Vladimír Mašek a Jaroslav Voldřich.“  

Z uvedeného vyplývá, že se jedná o řezbářskou práci, umístěnou ve zděné novostavbě 
kapličky, která byla na přelomu měsíců duben/květen 2018 postavena hned za potepelským 
mostem při cestě na Roučmídu. V přítomnosti necelé stovky diváků dne 20. května 2018 
sochu i kapličku vysvětil administrátor římskokatolické farnosti v Unhošti P. ThDr. Gabriel 
Rijad Mulamuhič, Ph.D., O. Cr. Pan farář při té příležitosti vzpomněl životní příběh Johánka 
z Pomuku, později uctívaného jako sv. Jan Nepomucký, seznámil přítomné s důvody, pro 
které byl v roce 1721 papežem Inocencem XIII. blahořečen a následně v roce 1729 papežem 
Benediktem XIII. svatořečen. Sv. Jan Nepomucký je mimo jiné patronem Česka, ale i loďařů, 
vorařů a mlynářů, proto se jeho sochy nachází přímo na mostech nebo blízko vodních toků. 
Postavení kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého v Poteplí – nedaleko potoka Kačáku a 
navíc mezi dva mosty, je proto zcela namístě. Socha, vytvořená řezbářem Davídkem, je 
překrásná, do detailu propracovaná a zaslouženě budí pozornost všech tudy procházejících (i 
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projíždějících). Dobrá myšlenka, stejně tak i odborně provedené práce při stavbě kaple, se 
zdařily.  

ZE SPORTU. Dne 13. 6. 2018 v 17,45 hod. byl z malokyšické návsi odstartován I. horský běh 
na Kladensku s cílem na Vysokém vrchu (délka trati 2,8 km). Dle sdělení hl. organizátora 
Jiřího Bena Pucholta se běhu zúčastnilo 83 závodníků (včetně žen). Zvítězil v čase 12:09 min. 
Vít Hlaváč (*1997) v barvách AC Tepo Kladno, který soutěžil v kategorii A-muži do 39 let. 
Z žen byla nejrychlejší s časem 16:10 min. Jitka Šulcová (*1974), závodnice Maratón klubu 
Kladno, která startovala v kategorii G-ženy do 44 let.         

NETOPÝR BIKE FEST 2018 V POTEPLÍ. Akrobatické kousky na horských kolech, při kterých 
tuhne krev v žilách, napětí, ale i radost ze zvládnutí náročných bikerských disciplín dne 1. září 
2018 ovládly areál bývalého koupaliště v Poteplí a přilehlé lesy. Již pátým rokem si zde dali 
(se svolením lesní správy) dostaveníčko vyznavači extrémní cyklistiky, která si jakožto 
adrenalinový sport v posledních letech získává stále víc příznivců. Někteří soutěžící navíc 
zaznamenávají úspěchy nejen na domácí, ale i na světové sportovní scéně. Akci, jež je svým 
charakterem pro kladenský region jedinečná, příliš nepoznamenala ani nepřízeň počasí. 
Z původně registrovaných 73 závodníků se soutěže zúčastnilo 52 jezdců. Více než třetina 
závodníků byla z Kladenska, větší část pak z Prahy a Berounska. Sjezdová trať byla v deštivém 
počasí velmi náročná, ale závod se naštěstí obešel bez vážnějších zranění. (Bylo jen dvakrát 
šití a dvě lehčí zlomeniny.) Absolutním vítězem letošního ročníku NBF se stal Jan Lemon, 
který skončil ve sjezdu pátý, dařilo se mu ve skocích a v dualu bral bronz. Program vyvrcholil 
večerní after party s řadou dýdžejů. 

VYDÁNÍ VERŠOVANÉ POVÍDKY OD Č. BÍLA „HELA“. Dne 16. června 2018 sousední obec 
Bratronice vydala svoji monografii „Bratronická zastavení“ při příležitosti 790. výročí od první 
písemné zprávy o obci. Text pro vydání publikace zpracovali PhDr. Radoslav Müller, 
dlouholetý pracovník tamního obecního úřadu, a Mgr. Miroslav Oliverius, malokyšický 
kronikář. Ten se při kompletování textu seznámil s dávno již zapomenutou veršovanou 
povídkou bratronického rodáka Čeňka Ibla (1851-1902), jejíž tragický děj autor položil do 
dnešního bratronicko-malokyšického pomezí (do lesů pod Vysoký vrch, ke studánce ve 
Žlábku ap.). Po následném zjištění (v matričních knihách, v 19. století vedených farním 
úřadem CŘK v Bratronicích), že hlavní hrdinka pocházela a s rodiči skutečně žila na samotě 
Lipina u Bratronic, byl v časopise Vesna z r. 1887 také dohledán Iblův veršovaný text. Tento 
se po 131 letech opět dostal ke čtenářům a to tím, že zastupitelé obou dotčených obcí 
souhlasili se sloučením finančních prostředků, kterými bylo uhrazeno nové vydání Iblovy 
„Hely, veršované povídky z lesních samot“. Povídka společně s vysvětlujícím komentářem 
byla vydána v podobě společného zpravodaje „Bratronice naše obec a Malokyšické ozvěny“. 
Společný tisk se tak stal originálním vánočním dárkem, určeným všem čtenářům obou 
obecních zpravodajů.   
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V. OSOBNÍ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ OBČANŮ 

JUBILEA. Dne 10. dubna 2018 oslavila své 90. narozeniny paní Jaroslava Hemerková z ulice 
Hlavní v Malých Kyšicích. Dne 14. dubna 2018 rovněž 90. narozeniny oslavila paní Marie 
Barcalová z ulice Skalní. Dne 24. června 2018 oslavila 85. narozeniny paní Marta Kaňková 
z ulice Spojovací. 

VI. K MALOKYŠICKÉ HISTORII 

MALOKYŠICKÁ TJ SOKOL. Před 99 roky – dne 23. února 1919 - členové přípravného výboru 
v Malých Kyšicích připravili ustavující schůzi, ze které vzešla Tělocvičná jednota SOKOL. Díky 
vstřícnému přístupu Miroslava Davida ze Žiliny, t. č. starosty Sokolské župy Budečské, byly 
pro potřeby zdokumentování činnosti jmenované jednoty v elektronické podobě naší obci 
poskytnuty podklady sokolské provenience. Ty potom byly zpracovávány a zveřejňovány 
k seznámení občanů prostřednictvím zpravodaje obce Malokyšické ozvěny. (Vzhledem 
k tomu, že se v roce 2018 jednalo o zmapování a zveřejnění sokolské činnosti v obci v letech 
1919-1920, jedná se o dost obsáhlý materiál, není minulost malokyšické sokolské TJ 
přepisována do kroniky obce; činí se odkaz na jmenované obecní periodikum – na konkr. č. 
2/2018 až 5/2018.) 

VII. POČASÍ 

Celkově lze napsat, že sledovaný rok 2018 byl teplý, ale především suchý! Již samotný přelom 
z 31. 12. 2017 na 1. 1. 2018 byl poměrně teplý; denní teploty se přes den pohybovaly k 6 °C, 
bylo oblačno, nepatrné přeháňky, noční teploty nepřesáhly -2 °C. LEDEN: Nenaplnil se 
dlouhodobý výhled Českého hydrometeorologického ústavu z uváděného přelomu Nového 
roku: „Teplé počasí končí, nadprůměrné teploty se vrátí k normálním teplotám, o slovo se 
hlásí zima a sněžení!“ Ještě dne 6. 1. 2018 denní teplota dosahovala 8 °C, od 8. 1. sice 
nastalo oblačno s mírnými srážkami, denní teplota neklesla pod 5 °C. V polovině ledna 15. 1. 
bylo převážně slunečno s denní teplotou 3 °C. V závěru měsíce bylo převážně zataženo 
s denní teplotou od 4 do 12 °C. ÚNOR: Obdobný stav jako v lednu; únor byl rovněž teplý 
s teplotami kolem 4 °C, přes den oblačno až polojasno. Po 24. 2. teplota klesala k -5 °C. 
BŘEZEN: Začátek měsíce byl na teploměru ve znamení k 0 °C, ale dnem 10. 3. se oteplilo 
místy až na 14 °C. Od 14. 3. teplota začala pozvolna klesat, a to až do 17. 3., kdy se zastavila 
na 1 °C. Dalším měřením teploty od 24. 3. bylo zjištěno její zvyšování – dne 31. 3. vystoupila 
na 13 °C, ale s krátkou dešťovou přeháňkou. DUBEN: Opětovně stoupající teplota – např. dne 
14. 4. bylo slunečno až polojasno při denní teplotě do 20 °C. Ke konci měsíce zataženo 
s deštěm – 19. 4. dešťová přeháňka při teplotě do 19 °C. KVĚTEN: od samého začátku tohoto 
měsíce šla denní teplota pozvolna nahoru: 3. 5. 21 °C, 7. 5. 23 °C, 14. 5. 24 °C, 23. 5. 25 °C, 
26. 5. 26 °C až 31. 5. dosáhla 29 °C. Měsíc byl skoro bez dešťových srážek. Ve středu 23. 5. se 
obloha zatáhla a konečně jsme čekali na „pořádný“ déšť, jenže v noci se malokyšickému 
katastru asi „těžké dešťové“ mraky vyhnuly. O to větší bylo naše překvapení, když jsme se 
z televizního vysílání a následně i z denního tisku dozvěděli, že v některých regionech ve 
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středních Čechách „voda bleskově zaútočila a pak zase odtekla“. Např. jednu z největších 
škod blesková povodeň napáchala 25. 5. v Zaječově na Berounsku. Také říčka Litavka se 
rozvodnila, v Berouně dosáhla druhého povodňového stupně v uvedený den ve 2.10 hodin, 
kdy měla výška její hladiny 226 cm a průtok 127 m3 za vteřinu. V poslední květnový den byly 
hlášeny drobné přeháňky a bouřky s teplotami do 30 °C. ČERVEN: Začátek měsíce byl rovněž 
dost teplý: 7. 6. 28 °C, 9. 6. 31 °C, 16. 6. 27 °C, potom denní teploty mírně klesly mezi 18-20 
°C. Přestože bylo oblačno, přeháňky byly stále minimální. A nastoupil ČERVENEC a s ním 
pravá prázdninová letní vedra při skoro jasnu a polojasnu: 2. 7. 20 °C, 4. 7. 28 °C, 7. 7. 27 °C. 
Dne 9. 7. při polojasnu s dešťovou přeháňkou se teplota zastavila na 24 °C, ale např. 13. 7. již 
zase bylo 27 °C, 16. 7. 28 °C, 19. 7. drobná přeháňka s 25 °C. Dne 27. 7. se teplota při jasné 
obloze vyšplhala na 29 °C a meteorologové začali varovat: „Úmorná vedra s tropickými 
teplotami až 34 °C a k tomu s tropickými nocemi s teplotou nad 20 °C by měly vydržet i 
v příštích dnech Vysoké teploty mohou jen na krátko srazit občasné intenzívní lokální bouřky, 
v nichž nelze vyloučit přívalový liják.“ Dnem 28. 7. teploty začaly skutečně stoupat na 33 °C. 
SRPEN: Dne 4. 8. byl v pražském Klementinu zaznamenán teplotní rekord 36 °C. (Od 
počátečního roku zdejšího měření teploty, tedy od roku 1775, čtvrtému srpnu „vévodila“ 
teplota 34 °C, naměřená v r. 1986.) Další měření denní teploty v obci: dne 11. 8. 25 °C, 18. 8. 
27 °C, 23. 8. 33 °C. V tento den denní tisk přinesl zprávu: „Vlna tropických veder končí. 
Ochladí se! Česko si konečně oddychne od vlny veder, která trápila šest týdnů. Už v pátek (24. 
8.) totiž postoupí do střední Evropy vlnící se studená fronta, která přinese změnu počasí – 
déšť a ochlazení až o 15 stupňů Celsia. Tropické třicítky už by být neměly. … Přestože častěji 
zaprší, půdní vláhový deficit deště nevyrovnají. V půdě momentálně chybí 40 až 80 milimetrů 
vody a na její doplnění by bylo potřeba podstatně větší množství srážek, nejlépe v podobě 
dlouhodobého, ale mírného deště, aby se voda mohla do půdy vsáknout. Sucho u nás je na 72 
tisících km2, což je na 92 % území České republiky.“ A skutečně od 25. 8. bylo zataženo 
s teplotou 25 °C. Jenže 29. 8. již zase bylo jasno a denní teplota opět dosáhla na 28 °C. ZÁŘÍ: 
Dne 1. 9. bylo oblačno až zataženo s mírným deštěm při teplotě do 19 °C. Teploty v dalších 
dnech se pohybovaly slabě přes 20 °C; dne 22. 9. klesly na 18 °C a dne 29. 9. dokonce na 14 
°C. ŘÍJEN: Měsíc to byl poměrně teplý – např. 6. 10. přes den naměřena teplota 22 °C, 13. 10. 
denní teplota 22 °C, dne 20. 10. 17 °C. Ke konci měsíce se ochladilo na teplotu k 10 °C, ale 
dešťových srážek bylo minimálně. Oslavy 28. 9. proběhly při chladném a deštivém (prý 
„vlezlém“) počasí, kdy denní teploty se pohybovaly mezi 12 až 15 °C, oblačnost začala ubývat 
až ve druhé polovině dne. LISTOPAD: Začátkem měsíce bylo převážně zataženo, ráno 
s ojedinělými mlhami, denní teplota do 10 °C. Dne 7. 11. při polojasnu se teploty zvedly až na 
17 °C. Prostředek listopadu byl ve znamení mírného poklesu teplot k 10 °C (dne 16. 11. 
pokles na 7 °C). Dne 19. 11. bylo zataženo místy se slabým sněžením při teplotě 3 °C. 
Takovéto počasí přešlo i do následujícího měsíce – PROSINEC: Dne 1. 12. oblačno až 
zataženo, naměřena denní teplota 3 °C. Dne 3. 12. přes den občasný déšť při teplotě do 10 
°C. Dne 15. 12. se denní teplota v obci pohybovala při 0 °C. Dne 22. 12. teplota do 10 °C, déšť 
se sněhem. Od 27. do 29. 12. oblačno, zatažená obloha se změnila ke konci měsíce na 
polojasnou a teploty klesly z 9 °C na 6 °C, nezaznamenán déšť. (Zápisy z ledna-prosince 2018) 
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VIII. UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI (dle informací z denního tisku) 

STÁTNÍ DLUH. Dle informací sdělovacích prostředků z prvních dnů roku 2018: „Na každého 
Čecha k 1. lednu 2018 připadal dluh státu ve výši zhruba 153 000,- Kč. Státní dluh, který 
vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu, v loňském roce dosáhl 1,62 
biliónu korun a byl o více než 11 miliard vyšší než předloni. A to i přesto, že stát v uplynulém 
roce hospodařil s druhým nejlepším výsledkem za posledních dvacet let. (Informace ze 4. 1. 
2018) 

NEZNALOST HISTORIE VLASTNÍ ZEMĚ. Z odborné studie Sociologického ústavu Akademie 
věd, zpracované začátkem roku 2018, vyplynulo, že Češi jsou sice hrdí na historii své země, 
současně ale většina lidí přiznala, že o minulosti mnoho konkrétních znalostí nemá a ani je 
aktivně nevyhledává. O historii země se vůbec nebo málo zajímá 59 procent Čechů. Svoje 
znalosti hodnotí jako podprůměrné 42 procent občanů, jako průměrné 48 procent 
dospělých. Za znalce historie se považuje jen osm procent Čechů. Minulost své země 
poznávají spíš prostřednictvím historických filmů, televizních seriálů, návštěv hradů či jiných 
kulturních památek než studiem odborných publikací či vyhledáváním v archivech a muzeích. 
Mladší generace konkrétní informace hledá většinou na internetu, a ne v odborných 
publikacích. Je však potěšitelné, že historii lidé také poznávají formou historek a pověstí 
spjatých se svým regionem, s místem kde žijí. (Informace z 8. 1. 2018) 

CHŘIPKOVÁ EPIDEMIE A SPALNIČKY. Na přelomu ledna a února 2018 v České republice 
počet nemocných respiračními infekcemi včetně chřipky raketově stoupal a stáli jsme na 
prahu chřipkové epidemie. Dne 3. února epidemie chřipky na celém území republiky vypukla 
naplno, na sto tisíc obyvatel bylo evidováno 1722 nemocných; na svědomí měla již deset 
životů. O měsíc později – k 3. březnu – už to bylo na sedmdesát mrtvých. Příznaky chřipkové 
epidemie (horečka 39 °C i více, zimnice, dýchací potíže, kašel, bolesti těla – zejm. svalů, 
bolest hlavy, třes, únava, ojediněle zvracení nebo průjem) se objevily i u – ne přesně 
zjištěného počtu – malokyšických občanů; nikdo naštěstí v naší obci nezemřel. Od začátku 
roku 2018 se v České republice začaly vyskytovat případy spalniček; soudilo se, že ve většině 
případů toto vysoce nakažlivé virové onemocnění k nám bylo zavlečeno z Ukrajiny. 
(Informace ze 3. 2. a 3. 3. 2018) 

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY – PCHJONGČCHANG 2018. A znovu po čtyřech letech jsme seděli u 
televizních obrazovek a sledovali sportovní klání na XXIII. ZOH, které byly pořádány 
v jihokorejském Pchjongčchangu. Zahájení se zúčastnil rekordní počet zemí – 92. Necelou 
padesátku českých sportovců přivedla na plochu s českou státní vlajkou snowboardkrosařka 
Eva Samková. Olympijský oheň nad místem konání ZOH plál do 25. 2. 2018. V medailovém 
pořadí 28 států, které získaly alespoň jednu ze tří možných medailí, se reprezentanti České 
republiky umístili na 14. místě (se 2 zlatými, 2 stříbrnými a 3 bronzovými medailemi). Tváří 
ZOH se stala „naše“ Ester Ledecká, která vybojovala dvě zlaté medaile ve dvou různých 
sportech – triumfovala v lyžařském super-G a dále ovládla paralelní obří slalom na 
snowboardu. „To je nářez!“, psal denní tisk. Očekávalo se, že česká hokejová reprezentace 



13 
 

by mohla zopakovat zlatý úspěch ze ZOH v Naganu, ale rozplynul se i bronzový sen; v utkání 
o postup do finále nás porazili Olympijští sportovci Ruska 3:0. Ve finále poražených, tedy 
v zápase o bronz, naše reprezentace podlehla Kanadě 4:6. (Informace ze ZOH ve dnech 10. 2. 
- 26. 2. 2018)     

JUBILEUM STARTU ČS. KOSMONAUTA DO VESMÍRU. První a jediný čs. kosmonaut Vladimír 
Remek (*1948) dne 2. března 1978 (před 40 roky) startoval do vesmíru z kosmodromu 
Bajkonur ve dvojici s Rusem Alexejem Gubarevem. Vojenský pilot Remek byl 87. člověkem ve 
vesmíru a jeho letem v kosmické lodi Sojuz 28 se tak Československo stalo po SSSR a USA 
třetí zemí, jejíž občan odstartoval na oběžnou dráhu. (Informace z 3. 3. 2018) 

KELTSKÝ TELEGRAF. V první jarní sobotu – 24. 3. 2018 – ohňové vatry, umístěné na vrcholech 
240 kopců po celé České republice, si předávaly světelný signál stejně, jako tomu bylo v době 
našich předchůdců – Keltů. Jedním z přihlášených míst bylo i stanoviště na Vysokém vrchu u 
Malých Kyšic.  S předáváním světelného signálu se mělo začít v 19.30 hodin na Bílém Kámenu 
u Velkých Popovic a mělo se končit po 21. hodině v několika cílových místech. Kdy, a s jakým 
úspěchem, byl signál přebírán a předáván z našeho Vysokého vrchu, se nepodařilo zjistit. 
Stejně jako v minulých letech, i letos byl smyslem Keltského telegrafu návrat k planetě Zemi 
a k přírodě s přicházejícím jarem, které vrací světlo do krajiny. Vzájemně se tak propojují 
nejen jednotlivé vatry, ale i lidé, kteří přicházejí na jednotlivé kopce ve večerní hodinu. 
(Informace z 24. 3. 2018)  

NÁVRH NOVÉ VERZE STÁTNÍ HYMNY. V závěru měsíce března 2018 rozbouřil hladinu 
veřejného mínění Český olympijský výbor, který si u skladatele Pavla Boka zadal novou verzi 
české hymny. Výsledek nenadchl a k věci se vyjadřovali i politici. Prezident republiky Miloš 
Zeman prohlásil, že na hymnu se nemá sahat. „Věci jako je hymna, státní vlajka a některé 
další symboly, by měly kvůli tradici zůstat zachovány a neměly by se měnit jako módní 
doplňky.“ Problém s iniciativou ČOV ale ležel jinde. Už důvody, kterými bylo argumentováno, 
zněly dost podivně. Kupříkladu, že ČOV prý chtěl jen rozpoutat diskusi. Nebo že současná 
verze hymny je příliš krátká. Kratší než časový limit povolený pro hymny na vrcholných 
sportovních akcích, takže vítězní čeští sportovci mají méně času si ji užít. Nebo že není 
dostatečně „vlastenecká“. Otázkou však zůstává: Proč by ale právě ČOV měl být hybatelem 
úprav hymny, navíc z uváděných důvodů? Hraje se hymna snad jen na sportovních akcích? 
Asi přesně vystihl podstatu problému Miroslav Kalousek: „Jak si mohl ČOV dovolit vynaložit 
600 000 Kč na něco, co mu vůbec nepřísluší?“ Částka 600 tisíc korun, kterou tedy vynaložil 
státem jinak podporovaný ČOV není zrovna malá a dalo se předpokládat, že projekt 
zkrachuje už na svém začátku. Nelze se ubránit dojmu, že za projektem, jako je úprava státní 
hymny, který by měl být zcela v rukou státu, když už by se měl vůbec realizovat, stojí zase jen 
různí sponzoři a další soukromé zájmy … a zase i zde si několik lidí přijde na slušné peníze. 
(Informace z 29. 3. 2018) 

CÍRKEVNÍ RESTITUCE. Vydávání restitučního majetku církvím je u konce. Státní pozemkový 
úřad i Lesy ČR vyřídily naprostou většinu církevních žádostí. Hlavně katolické církvi vydaly 
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133 tisíc hektarů lesů a 36 tisíc hektarů polí a luk. Církve jsou tak v dnešní době po státu 
největším vlastníkem půdy v České republice. (Informace ze 17. 3. 2018) 

STÁRNOUCÍ ČESKÁ REPUBLIKA. Česká populace stárne a tento trend se bude dál 
prohlubovat. Češi a Češky ve věku 65 let a víc tvoří nejdynamičtěji rostoucí skupinu obyvatel. 
V současnosti představují pětinu populace. (Už každý pátý je senior!) Počet obyvatel České 
republiky v průběhu roku 2017 poprvé v historii státu přesáhl hranici 10,6 milionu obyvatel, 
z nichž jsou dva miliony seniorů. Pro srovnání např. v roce 1950 žilo v republice 735 tisíc 
obyvatel ve věku 65 a více let. V současnosti se prodlužuje délka života, což znamená, že Češi 
tráví v důchodu v průměru 24 let. Současně v Česku ubývá mladých lidí, za posledních 15 let 
klesly počty mladých lidí do 29 let o tři čtvrtě milionu na 3,3 milionu osob. To je necelá 
třetina populace. Poměr počtu osob starších 65 let k počtu osob v produktivním věku (15-64 
let) se má do roku 2060 téměř zdvojnásobit a dosáhnout zhruba 56 procent upozorňuje 
Konvergenční program schválený vládou a předložený Evropské unii. (Informace ze 7. 5. 
2018) 

KŮROVEC NEJEN V OKOLNÍCH LESÍCH. Suché počasí v letošním roce dávalo optimální 
podmínky pro namnožení se lýkožrouta smrkového, lidově nazývaného kůrovec. Suché 
vzrostlé, tedy napadené, stromy se již koncem jara objevily jak v okolních lesích, tak i 
v některých malokyšických zahradách. Všechny majitele napadených stromů obecní úřad 
prostřednictvím obecního zpravodaje upozornil na nutnost zamezení dalšího rozšiřování 
kůrovce, a vyzval k pokácení těchto napadených stromů a k rozřezání dřeva na max. 30 cm 
dlouhé špalky a k jejich rozštípnutí na polovinu. V řadě případů byla výzva ze strany občanů 
akceptována. Citace z denního tisku: „Lesníci ještě nestačili vytěžit všechny stromy napadené 
kůrovcem a je tu další problém. Zatímco v běžných letech se tento brouček rozmnožuje 
obvykle dvakrát za rok, letos se kvůli častému nástupu suchého a teplého počasí vyrojí 
nejméně třikrát, možná i čtyřikrát. Nálet nových brouků tak může být plošně po celé republice 
pro řadu dalších smrkových porostů doslova smrtící.“ Odborníci na ochranu lesa potvrzují, že 
proti loňsku se v některých lokalitách objevuje až desetinásobné množství kůrovců.“ 
(Informace ze 7. 6. 2018) 

FOTBALOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA 2018 V RUSKU. Přestože se česká fotbalová reprezentace 
neprobojovala na světový šampionát fotbalu do Ruska, v celé České republice (včetně 
Malých Kyšic) byly tedy i v našich domácnostech a restauracích prostřednictvím televizního 
vysílání jednotlivé zápasy bedlivě sledovány. Fandilo se Chorvatům, Dánům, Angličanům, ale 
i obětavě hrajícím fotbalistům „malého“ Islandu. V neděli dne 15. července 2018 došlo 
k zodpovězení otázky: Kdo bude novým mistrem světa v tomto nejpopulárnějším sportu 
planety? V moskevském finále mužstvo Francie porazilo Chorvaty 4:2. Před tím v Petrohradě 
v utkání o bronz zvítězili Belgičané nad Anglií 2:0. (Informace z 16. 7. 2018) 

LETY I PŘES NÁS. Letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni v první polovině roku odbavilo 7,464 
milionu cestujících, což meziroční vzestup o celou desetinu. Důvodem takového růstu je 
především výrazné posilování kapacit dopravců na stávajících linkách a zřizování nových 
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leteckých spojení, včetně dálkových (např. nová linka do Filadelfie, posílení letů do Kanady). 
Vzhledem k dosavadnímu vývoji je reálné, aby se pražské letiště za celý rok 2018 přiblížilo 
rekordní hranici 17 milionu odbavených. Ve sledovaném období byla nejnavštěvovanější 
zemí Velká Británie, kam z Ruzyně směřovalo 963 142 cestujících, dalšími v pořadí byly Itálie, 
Rusko, Německo a Francie. Na ruzyňském letišti platil od 25. 3 do 27. 10. 2018 letový řád, 
který cestujícím nabízel přímé lety do 157 měst a 51 zemí. (Informace z 19. 7. 2018) 

NEJDELŠÍ ZATMĚNÍ MĚSÍCE V NAŠEM STOLETÍ. Měsíc v úplňku se v pátek 27. 7. 2018 ponořil 
téměř na dvě hodiny do pozemského stínu (mezi 21.30 až 23.13 hod.) a měl získat zvláštní 
cihlově oranžové až rudé zabarvení. Jednalo se o úplné zatmění Měsíce, nejdelší za tohle 
století. Nakonec diváci, alespoň naši v Malých Kyšicích, byli zklamáni, protože výhled halily 
mraky. Delší zatmění Měsíce, než bylo to letošní, to už budou sledovat až naši potomci, 
protože se odehraje za 105 let v roce 2123 a bude ještě o tři minuty delší. (Informace z 28. 7. 
2018) 

POSÍLÁNÍ POHLEDNIC. Bývalo železným pravidlem pro řadu Čechů posílat z prázdnin a 
dovolených svým blízkým pohlednice. Ročně jich ovšem citelně ubývá, a to kvůli konkurenci 
mobilů, ale i nekřesťanskému zdražování poštovného ze strany České pošty. Zatímco před 
pěti lety si Česká pošta za obyčejnou zásilku do 50 gramů, kterou je i pohlednice, účtovala 13 
korun, od února 2018 účtuje 19 korun. To je ve srovnání třeba s cenou MMS zaslané 
z „chytrého“ telefonu nesrovnatelná drahota. Zasílání psaných pohlednic, ale i dopisů, klesá 
každý rok v průměru o osm až deset procent. Klasická pohlednice má nicméně u nás tradici a 
měla by se i v budoucnu udržet. Zejména starší lidé, kteří nemají „chytrý“ telefon, od 
pohlednic většinou neupouštějí. Své klasické pohlednice v České republice vydávají také 
města a obce – viz např. i vydaná pohlednice obce Malé Kyšice. (Informace ze 4. 8. 2018) 

NA LETNÍ OBLOZE PŘELET PERSEIDŮ. Nelze doložit, zda někdo z malokyšických občanů 
z neděle 12. 8. na pondělí 13. 8. 2018 mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní na obloze 
sledoval „padání hvězd“. Podmínky pro sledování zářících meteorů z meteorického roje 
Perseid v podobě čar měly být ideální. První zmínky o tomto úkazu pochází z první poloviny 
3. století našeho letopočtu v souvislosti s umučením svatého Vavřince v r. 258. Že se jedná o 
astronomický úkaz, to prokázal až italský astronom Givanni Schiaparelli (1835-1910) ve 
druhé polovině 19. století. Prachové částice zvané meteroidy se střetávají se Zemí, která 
prochází po své dráze, a v atmosféře zazáří jako meteory, a to každoročně mezi 17. 
červencem a 24. srpnem. (Informace z 11. 8. 2018)  

ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ. Zpráva z tisku: „Čeští senioři si příští rok rekordně přilepší. Důchody od 
ledna 2019 stoupnou včetně valorizace v průměru o 900 korun měsíčně. Penzisté nad 85 let 
dostanou navíc přidáno o tisícikorunu.“ Sněmovna dne 22. 8. 2018 na své schůzi již o 
důchodech rozhodovala podruhé, protože Senát v návrhu původní vládní novely prosazoval 
změnu, aby tisícikorunu dostali i ti, kdo jsou v důchodu 25 let. Poslanci ale senátní návrh 
zamítli a novelu schválili v původním znění. Senátní verze „trestala“ lidi, kteří pracovali déle a 
nastoupili tak do penze později. (Informace z 23. 8. 2018) 
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KE STÁTNÍMU SVÁTKU DNE 28. ŘÍJNA 2018. Na jedné straně se na celostátní úrovni, na 
mnoha místech Čech a Moravy, sté výročí vzniku Československé republiky připomínalo 
četnými kulturně-společenskými akcemi, oslavovalo se, připomínali se ti, kteří měli největší 
význam při vzniku nového státu – tehdejšího Československa. Uvedenému výročí věnovaly 
četné své příspěvky všechny celostátní i regionální sdělovací prostředky. Na druhé straně se 
objevovaly názory, proč oslavovat již dvacet pět let neexistující stát, když Češi a Slováci, ač 
začleněni do Evropské unie, jdou odloučeně – svou vlastní cestou. Při té příležitosti ve 
sdělovacích prostředcích také zaznívala kritika na stávající situaci v České republice, na 
činnost zákonodárných sborů, vlády i prezidenta republiky. Na dokreslení této „naší doby“ 
citován příspěvek politologa Jiřího Pehe, který nazval „Kdyby na Hrad přišel Masaryk“. Autor 
napsal: „Kdyby se hradní ceremonie, která završí oslavy stého výročí založení Československa, 
mohl zúčastnit jako pozorovatel Tomáš G. Masaryk, asi by se hodně divil. Nejprve by zjistil, že 
země, kterou zakládal, už neexistuje. Ba co víc, při pohledu na pozvané by zjistil, že jsou tu 
kromě pozvaných diplomatů jen Češi, protože jím založený stát za sto let „poztrácel“ další 
národnosti. A aby toho nebylo málo, dozvěděl by se od nejednoho z přítomných politiků, že i 
v této dnes etnicky relativně homogenní zemi žije až příliš mnoho cizinců a jejich přílivu je 
třeba se zuby nehty bránit. Při poslechu současné hlavy státu, který nepochybně bude jako ty 
předešlé „spatra“, pepřeným urážkami oponentů, by si uvědomil, že bude-li chtít slyšet od 
dědiců Československa projev prezidentský, musí jet do Bratislavy. Následně by zjistil, že celá 
ceremonie není zrežírovaná jako oslava státu, v níž prezident má hrát jen víceméně neutrální 
roli hostitele, ale jako jakýsi polosoukromý happening. A že tedy mnohá vyznamenání jsou 
udílena nikoliv podle zásluh o stát, ale podle toho, jak se staví k současnému prezidentovi. A 
že kvůli použití stejného kritéria v sále chybí někteří rektoři nebo zákonodárci a další 
významné osobnosti. Což o to, i Masaryk sám dokázal být tvrdý k těm, kterými pohrdal, ale 
řídil se trochu jiným klíčem. Odmítal třeba podat ruku politikům namočeným v nějaké 
korupční aféře. Asi by se tedy dost divil, když by v první řadě viděl trestně stíhaného premiéra 
a vedle něj bývalého prezidenta, který amnestoval před odchodem z úřadu tuneláře z 90. let. 
Coby přesvědčený Evropan, který přijal ideu samostatného státu až poté, co se nenaplnily 
jeho představy o vytvoření nějaké federace či konfederace malých evropských států, by se 
dost divil, jak početná je ve Vladislavském sále skupina politiků, kteří myslí, že Česko je pupek 
světa, a Evropskou unii berou jako nutné zlo. Naštěstí pro něj by se už nemohl zúčastnit 
ceremonie v příštím roce. Je totiž jisté, že pokud by to uviděl, „masarykovsky“ zhodnotil, 
nedostal by znovu pozvánku. (Deník Právo, 27. 10. 2018) 

Projednáno bude na schůzi zastupitelstva obce Malé Kyšice dne 18. prosince 2019.  

Předkládá: Jan Kuna, starosta obce.  

Zpracoval v měsících říjen-listopad 2019: Mgr. Miroslav Oliverius, kronikář obce   
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NÁVRH ZÁPISU DO KRONIKY OBCE MALÉ KYŠICE ZA ROK 2018 

Podle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí: „Každá obec vede kroniku, do 
níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro 
informaci i poučení budoucím generacím.“ Podle § 3 cit. zákona se „zápis do kroniky 
provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec“. 
Ustanovení § 4 cit. zákona přiznává právo občanům starším 18 let navrhnout písemně 
změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů podle 
okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní. Dávám tak na vědomí 
občanům naší obce níže uvedený návrh zápisu do Kroniky obce Malé Kyšice za 
kalendářní rok 2018. Případné připomínky, doplňky, opravy, návrhy na změnu – 
v písemné podobě – je možné doručit na Obecní úřad v Malých Kyšicích, a to 
v termínu: do 16. prosince 2019. 

                                                                                         Jan Kuna, starosta obce 

 
 

I. ÚVODEM 

Vstoupili jsme do roku 2018, do roku, ve kterém jsme si dne 28. října připomněli 
uplynulých sto let od vzniku Československé republiky. Tento den se stal mezníkem v našich 
dějinách. Je to den, kdy došlo k národnímu osvobození; jednalo se o naše vytržení 
z habsburské říše, ze svazku, který nám byl až příliš těsný. Jednalo se o obnovení národního 
státu. Zároveň však na něj vzpomínáme s nostalgií, protože je tomu již čtvrt století, co 
„náš“ společný stát se bez referenda rozpadl. Neopomenuli jsme si proto připomenout 
alespoň zásluhy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Toho 
jako jeden z prvních v listopadových dnech roku 1989 také připomněl, a na jeho dílo se 
odvolal, budoucí československý prezident Václav Havel. Bohužel i on se nakonec podílel na 
rozdělení Československa, čímž napomohl rozbourat to, co T. G. M. a „muži října 1918“ 
začali stavět. O půlnoci z 31. 12. 1992 na 1. 1. 1993 společný stát Čechů a Slováků přestal 
existovat a oba svébytné národy se vydaly vlastní cestou. Dvacátý osmý říjen zůstává i tak 
v České republice státním svátkem. Připomínáme si s hrdostí sice neexistující stát, ze 
kterého však vzešla, nebo jím alespoň prošla, dlouhá řada osobností – v podobě politiků, 
vědců, umělců, sportovců a dalších, kteří dokázali Československo zvýraznit nejen na mapě 
Evropy, ale i na mapě světa.   

 Vznik Československa je neodlučně spojen s ukončením „velké války“, která 
následně dostala přívlastky „první světová“, proto jsme si v tomto roce také připomněli sto 
let od jejího konce. I občané naší obce se tenkrát radovali, ale čtyři malokyšičtí muži se 
domů již nikdy nevrátili. Jejich jména jsou v naší obci vytesána na pomníku obětí světové 
války: Josef Anýž, Josef Šíma, Václav Vlček a František Vydra. Jedním ze symbolů býv. 
Československa, ale i České republiky z doby vzniku republiky, je státní hymna „Kde domov 
můj“; hudbu na slova Josefa Kajetána Tyla složil František Škroup. A právě v roce, kdy si 
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připomínáme sté výročí obnovení české státnosti, tak naši „Olympionici“ odstartovali 
debatu, aby naše česká státní hymna byla monumentálnější, aby se hrály dvě sloky, aby se 
dopřál vítězným českým sportovcům delší pocit zadostiučinění …  

II. VĚCI VEŘEJNÉ 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

Během sledovaného roku zastupitelstvo obce zasedalo sedmkrát, z toho jedno 
zasedání se konalo bezprostředně po komunálních volbách v říjnu t. r. a bylo tak zasedáním 
„ustavujícím“ (viz dále). 

21. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 14. února 2018: Hlavními 
body programu byla realizace výstavby in-line dráhy. Návrh starosty obce Jana Kuny na 
vypsání výběrového řízení na zhotovitele akce „Výstava in-line dráhy“ byl jednomyslně 
schválen, stejně jako návrh na podání žádosti o dotaci na akci „Výstavba in-line dráhy“ ze 
Středočeského Fondu obnovy venkova. Rovněž došlo ke schválení výběrového řízení na 
zhotovitele akce „Zpevnění plochy sběrného místa“. V diskusi se zastupitelé obce zabývali 
problematikou přeplněných kontejnerů na tříděný odpad a všeobecně bylo poukázáno na 
nepořádek v obci. Hledaly se možnosti, jak nejlépe tuto situaci vyřešit. V otázce, jak 
postupovat při likvidaci kalamitního stavu výskytu kůrovce, starosta obce m. j. zdůraznil 
nutnost pokácení suchých stromů ve stráni v malokyšické části Hřebenka. Kácení bylo 
realizováno v době uzavření přilehlé komunikace, kdy nedošlo k ohrožení projíždějících 
motorových vozidel. 

22. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 8. března 2018: S 
odkazem na schválení návrhů na vyhlášení výběrových řízení při únorovém zasedání 
zastupitelstva obce zastupitelé schválili zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Výstavba in-line dráhy“; hodnotící komise vybrala ze šesti nabídek, které byly na obecní 
úřad doručeny v řádném termínu, dle stanovených kritérií firmu AQUARIUS, spol. s r.o. 
Zastupitelé dále hlasovali a jednomyslně schválili zhotovitele na akci „Zpevnění plochy ve 
sběrném místě“; hodnotící komise vybrala ze tří nabídek, které došly v řádném termínu, dle 
stanovených kritérií firmu DestroMechanizace s.r.o. Byla schválena účetní závěrka Mateřské 
školy Malé Kyšice za rok 2017 včetně schválení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření 
Mateřské školy Malé Kyšice za rok 2017. 

23. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 27. června 2018: 
Zastupitelé obce v zákonném termínu schválili opětovně sedmičlenné zastupitelstvo obce 
Malé Kyšice na volební období 2018-2022. Dále se zabývali majetkovými otázkami obce: 
schválili návrh darovací smlouvy, týkající se části pozemku parc. st. č. 132 v k. ú. Malé Kyšice; 
jedná se o dar Ing. Roberta Blechy (část chodníku) s tím, že obec uhradí poplatky spojené 
s převodem pozemku na obec Malé Kyšice. Byl schválen prodej části pozemku parc. č. 506/2 
v k. ú. Malé Kyšice o výměře 45 m2, který vznikl oddělovacím geometrickým plánem a je 
označen jako parc. č. 506/8. Jedná se o část pozemku, který dlouhodobě užívá paní Štěpánka 



3 
 

Frantová. Jednomyslný souhlas pozemek prodat v souladu se stávajícími cenami pozemků, 
ale s podmínkou zřízení věcného břemene vstupu na pozemek pro obec Malé Kyšice. 
Závěrečným bodem jednání bylo schválení návrhu starosty obce ohledně žádosti o dotaci na 
výstavbu budovy mateřské školy; bez přiznání této dotace obec není schopna z finančních 
důvodů realizovat stavbu objektu „nové“ mateřské školy. Zastupitelstvo proto hlasovalo a 
schválilo podání žádosti o dotaci z programu 133 310 „Rozvoj výukových kapacit mateřských 
a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky dle výzvy č. 6 Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy“ a navýšilo rozpočet pro mateřskou školu o 50 000,- Kč. 
V diskusi bylo poukázáno na zrušení sběrného místa pro bioodpad v obci, které dle 
diskutujícího s sebou přináší zakládání „černých“ skládek v okolních lesích, proto nechal ke 
zvážení, aby se zastupitelé s tímto problémem zabývali, i když doznal, že neví, jaké opatření 
k zamezení černých skládek by měli přijmout. Starosta obce konstatoval, že náhradní řešení 
za uzavření sběrného místa – tj. zajištění svozu bioodpadu z naší obce 1x za 14 dnů – se 
osvědčilo. 

24. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 26. září 2018: Obecní 
zastupitelstvo schválilo návrh na podání žádosti o dotaci na dostavbu chodníku v Hlavní ulici 
z programu „Bezpečnost“ u Státního fondu dopravní infrastruktury se závazkem 
spolufinancování uvedené investiční akce. Schválilo ukončení působnosti sociálně-kulturní 
komise a komise životního prostředí společně s termínem voleb do zastupitelstev obcí. 
Zabývalo se a následně došlo ke schválení návrhu na vypsání výběrového řízení na 
prodloužení vodovodního řadu Malých Kyšicích – v ulici U Jezu, a to včetně návrhu na 
schválení příspěvku na vybudování této vodovodní přípojky. 

Ustavující (1.) zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 30. října 2018: Na 
základě výsledků voleb do zastupitelstva obce konaných celostátně v České republice dne 5. 
a 6. října 2018 (viz dále) zvolení kandidáti do zastupitelstva obce složili zákonem o obcích 
předepsaný slib. Následovalo jednání zastupitelstva, které jednomyslně: 

- zvolilo starostou obce Jana Kunu, 
- zvolilo místostarostkou obce Kateřinu Bláhovou, DiS., 
- zřídilo finanční výbor, 
- zřídilo kontrolní výbor, 
- zřídilo sociálně-kulturní komisi, 
- zřídilo komisi pro životní prostředí, 
- zvolilo předsedou finančního výboru Davida Rehbergera a členy: Jaroslava Brejchu a 

Milana Kratochvíla, 
- zvolilo předsedou kontrolního výboru Ing. Roberta Blechu a členy: Ladu Šoltovou a 

Mgr. Miroslava Oliveriuse, 
- zvolilo za předsedu sociálně-kulturní komise Mgr. Miroslava Oliveriuse a členy: Ing. 

Lenku Markupovou a Veroniku Kunovou, 
- zvolilo předsedou komise pro životní prostředí Milana Kratochvíla a členy: Davida 

Rehbergera a Ing. Roberta Blechu, 
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- schválilo stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 
celků, v platném znění, v maximální výši, a to ode dne 1. listopadu 2018 za následující 
funkce: 

o Jan Kuna – neuvolněný starosta 
o Kateřina Bláhová, DiS. – neuvolněná místostarostka  
o David Rehberger – neuvolněný předseda finančního výboru 
o Ing. Robert Blecha – neuvolněný předseda kontrolního výboru 
o Jaroslav Brejcha – neuvolněný člen finančního výboru  
o Mgr. Miroslav Oliverius – neuvolněný předseda sociálně-kulturní komise 
o Milan Kratochvíl – neuvolněný předseda komise životního prostředí 

- schválilo poskytování obdobných odměn i osobám, jež jsou členy výborů a komisí, ale 
nejsou členy zastupitelstva obce, a to za následující funkce: 

o Veronika Kunová – člen sociálně-kulturní komise, 
o Ing. Lenka Markupová, člen sociálně-kulturní komise, 
o Lada Šoltová – člen kontrolního výboru, 

- schválilo pokračování vydávání zpravodaje obce Malokyšické ozvěny, 
- vzalo na vědomí potvrzení Mgr. Miroslava Oliveriuse ve funkci kronikáře obce. 

 

2. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 28. listopadu 2018: 
Jednání zastupitelstva se zabývalo organizačními záležitostmi, které bylo nezbytné schválit 
pro další chod obce – schválilo návrh na změny rozpočtu obce roku 2018 a návrh na pověření 
starosty obce k provádění rozpočtových opatření. Zastupitelé detailně rozpracovali 
organizaci připravované akce v obci: „Rozsvícení vánočního stromu“, která se následně 
konala v sobotu 1. prosince 2018 na malokyšické návsi (viz dále).  

3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice konané dne 19. prosince 2018: Na 
posledním zasedání ve sledovaném roce zastupitelé mimo jiné jednomyslně schválili: 

- 11. rozpočtové opatření roku 2018 
- vyrovnaný návrh rozpočtu obce Malé Kyšice na rok 2019 
- rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Malé Kyšice na rok 2019 
- střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Malé Kyšice na 

období 2020–2022 
- zápis do kroniky obce za rok 2017 
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se mění a vyhláška č. 3/2007 o poplatku 

za komunální odpad 
- uzavření dohody o provedení práce se starostou obce Janem Kunou, týkající se zimní 

údržby obce vlastní mechanizací. 
 

Dále vzali na vědomí provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2018 a zřízení 
inventarizační komise ve složení: Kateřina Bláhová, DiS. – předsedkyně a členové Jaroslav 
Brejcha a Milan Kratochvíl.  

V rámci diskuse starosta obce připomněl (v listopadu bezvadně) opravenou příjezdovou 
komunikaci z Nouzova do Malých Kyšic a informoval, že je požádáno o dotaci na výstavbu 
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chodníku od budovy mateřské školy na konec obce; Letiště Praha a.s. poskytne na tuto 
výstavbu částku 400 000,- Kč. (Obec začátkem nastupujícího roku vypíše výběrové řízení na 
zhotovitele této akce.) Mgr. Oliverius za redakční radu zpravodaje obce okomentoval 
poslední vydané číslo Malokyšických ozvěn, které bylo vydáno společně se sousedící obcí 
Bratronice (viz dále) a ze strany obce se stalo jak dárkem všem malokyšickým čtenářům 
Ozvěn, tak je zároveň i propagací naší obce, a to nejen u našich sousedů. K dotazu z řad 
občanů obce: „Proč obec stále ještě nezačala stavět objekt mateřské školy?“, starosta obce 
sdělil, že problém t. č. je v získání dotace. V loňském roce (2017) byly upřednostňovány 
projekty za desítky milionů korun, bohužel v roce 2018 je dávána přednost projektům do 10 
milionů korun. Problém se také objevil ve skutečnosti, že v současné době fungující školku 
naše obec má, ale pro poskytnutí dotace není pádným důvodem končící nájemní smlouva na 
stávající školní budovu. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA. V roce 2018 (resp. ve školním roce 2018/2019) malokyšickou mateřskou 
školu navštěvovalo 20 dětí (11 chlapců a 9 dívek), z nichž 17 dětí mělo trvalý pobyt v Malých 
Kyšicích. Složení pedagogického a pomocného personálu se v roce 2018 nezměnilo: ředitelka 
a zároveň učitelka Mgr. Mirka Švantnerová, učitelka Radka Wimmerová, školní asistentka 
Eva Flenerová, nepedagogický personál – Romana Dědečková a Andrea Suchopárová.  

Během roku vedení školy za pomoci rodičů pro děti připravilo řadu zajímavých akcí, které 
všechny zúčastněné nadchly: byly připraveny výlety jak do okolí naší obce (např. na Vysoký 
vrch), tak i výlety mimo obec (do ZOO v Praze a do ZOO v obci Zájezd, do Galerie v Lidicích, 
exkurze do kladenské knihovny, návštěva divadelního představení v divadle Lampion v 
Kladně ad.). Děti s kulturním programem vystoupily při rozsvícení vánočního stromu na 
malokyšické návsi, při své vánoční besídce atd. Je potěšitelné, že společně s dětmi se aktivně 
do některých školních akcí zapojovali i jejich rodiče (např. při práci s přírodním materiálem, 
při společném bubnování apod.).     

MALOKYŠICKÉ OZVĚNY, zpravodaj obce. Redakční rada zpravodaje pracovala v 
nezměněném složení jako v minulých letech: Mgr. Miroslav Oliverius, Ing. Lenka Markupová, 
Kateřina Bláhová, DiS. a Jan Kuna. Ve sledovaném roce vydala celkem šest čísel zpravodaje 
s tím, že šesté – prosincové – číslo bylo číslem mimořádným (viz dále oddíl IV., heslo Hela, 
veršovaná povídka z lesních samot).  Zpravodaj informoval malokyšické občany o dění v obci, 
zval je na zasedání obecního zastupitelstva, poukazoval na nešvary, které se jak v obci, tak 
v jejím okolí objevovaly (např. nepořádek kolem sběrných míst pro tříděný odpad, parkování 
těžké nákladní dopravy v obci), vzpomněl významných výročí nebo zajímavých událostí (např. 
90. výročí narození a náhlé úmrtí sochaře Josefa Klimeše, autora unhošťského sousoší „Právo 
na vzdělání“, nedožitých 90. narozenin předsedy bývalého MěNV v Unhošti Josefa Koutníka, 
75 let od instalování lesního obrazu sv. Antonína mezi Malými Kyšicemi a Nouzovem ad.). 

IN-LINE DRÁHA. Na pozemku naproti čistící stanici odpadních vod postupně vyrůstal areál, 
jehož účelem je nabídnutí občanům naší obce možnost trávit volný čas aktivním způsobem i 
odpočinkem. Po výstavbě víceúčelového hřiště následovala výsadba izolační zeleně a došlo 
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také k oplocení celého areálu (zamezení vniknutí divokých prasat na pozemek). 
Vyvrcholením úprav uváděného pozemku byla výstavba in-line dráhy v délce 240 metrů. 
Dráha v podobě oválu byla dokončena začátkem května 2018 a následně došlo firmou 
AQUARIUS spol s r.o. se sídlem v Kyšicích k jejímu předání pro užívání. 

SVOZY ODPADŮ. Stejně jako v předcházejícím roce i v roce 2018 obec prostřednictvím firmy 
AVE Kladno s. r. o. zajišťovala celoročně týdenní odvoz komunálního odpadu, tříděného 
odpadu (papír, sklo, plasty) a v měsících duben–říjen čtrnáctidenní odvoz bioodpadu. 
Dvakrát v roce (na jaře a na podzim) organizovala obec svoz „velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu“, v měsíčních intervalech se soustřeďoval železný odpad v kontejneru 
a jeho odvoz v období začátek března – začátek listopadu byl opětovně zajišťován obcí.  

III. POLITICKO-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

Ve sledovaném roce se v České republice – v rámci kladenského okresu – konaly 
dvoje volby; zkraje roku voliči přímou volbou volili prezidenta republiky, na podzim skončilo 
čtyřleté volební období zástupcům samosprávy, proto byly vyhlášeny volby do zastupitelstev 
obcí. 

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY. Ve dnech 12. – 13. ledna 2018 se konala volba prezidenta 
republiky. Porovnání celostátních výsledků I. kola s výsledky ve volebním okrsku Malé Kyšice: 

Počet 
okrsků 

Voliči ve 
volič. sezn. 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy celk. 

Platné 
hlasy v % 

ČR 14 866 8 366 433 5 180 290 61,92 5 177 238 5 148 141  99,44 

MK        1 383 291 75,98 291 290 99,66 

 

 

Č. Kandidát: příjmení, jméno, titul Pol. 

příslušn. 

Česká 
republika 

počet hlasů 

ČR 

v % 

M. Kyšice 
poč.hlasů 

MK 

v % 

1. Topolánek Mirek, Ing. BEZPP 221 689 04,30 15 05,17 

2. Horáček Michal, Mgr., Ph.D. BEZPP 472 643 09,18 36 12,41 

3. Fischer Pavel, Mgr. BEZPP 526 694 10,23 29 10,00 

4. Hynek Jiří, PNDr. REAL 63 348 01,23 02 00,68 

5. Hannig Petr, Mgr. Rozumní 29 228 00,56 02 00,68 

6. Kulhánek Vratislav, Ing., Dr.h.c. ODA 24 442 00,47 01 00,34 

7. Zeman Miloš, Ing. SPO 1 985 547 38,56 84 28,96 

8. Hilšer Marek, MUDr.,Bc., Ph.d. BEZPP 454 949 08,83 27 09,31 

9. Drahoš 
Jiří,prof.,Ing.,DrSc.,dr.h.c. 

BEZPP 1 369 601 26,60 94 32,41 
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Porovnání celostátních výsledků z II. kola volby prezidenta republiky, konané ve dnech 26. a 
27. ledna 2018, s výsledky ve volebním okrsku Malé Kyšice: 

Počet 
okrsků 

Voliči ve 
volič. sezn. 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy celk. 

Platné 
hlasy v % 

ČR 14 866 8 362 987 5 569 665 66,60 5 567 627 5 554 596 99,77 

MK        1 386 299 77,46 299 298 99,67 

 

 (Zpracováno z materiálů ČSÚ – volba prezidenta ČR.) 

KOMUNÁLNÍ VOLBY. Ve dnech 5. a 6. října 2018 se v České republice konaly volby do 
zastupitelstev obcí. V Malých Kyšicích okrsková volební komise sumarizovala tyto výsledky: 
Voliči zapsaní do seznamu voličů: 386, volební účast: 54,66 %, vydané obálky: 211, 
odevzdané obálky: 211, platné hlasy: 1 162. Pro tyto volby byla zaregistrována jen jedna 
volební strana: Malokyšická volba s devíti kandidáty. Ve volbách zvolení kandidáti:                                                                
MALOKYŠICKÁ VOLBA:     1 162 platných hlasů t. j. 100 %  

Poř. Kandidát 
příjmení, jméno, titul 

Počet hl. 
abs. 

Počet hl. 
v % 

Pořadí zvolení, 
pořadí náhradn. 

Mandát 

1. KUNA Jan 165 14,19 1 * 
2. BLÁHOVÁ Kateřina DiS. 157 13,51 4 * 
3. BLECHA Robert Ing. 157 13,51 5 * 
4. KRATOCHVÍL Milan 154 13,25 6 * 
5. REHBERGER David 158 13,59 2 * 
6. OLIVERIUS Miroslav Mgr. 158 13,59 3 * 
7. BREJCHA Jaroslav 146 12,56 7 * 

 

8. KUNOVÁ Veronika 31 02,66 1 - 
9. ŠOLTOVÁ Lada 36 03,09 2 - 

(Zpracováno z materiálů ČSÚ – volby do zastupitelstev obcí.) 

Volby do zastupitelstva naší obce, konané ve volební místnosti v budově obecního úřadu, 
měly u nás v uvedených dnech 5. a 6. října 2018 hladký průběh. Zástupkyně naší okrskové 
volební komise volební výsledky na přebíracím místě v Unhošti předávaly jako jedny 
z prvních, a to díky aktivnímu přístupu a dobře odvedené práci všech členek malokyšické 
okrskové volební komise ve složení: Eva Kunová, Jana Roulichová, Věra Doušová, Klára 
Davidovičová, Petra Fričová a zapisovatelka Ing. Lenka Markupová.    

Č. Kandidát: příjmení, jméno, titul Pol. 

příslušn. 

Česká 
republika 

počet hlasů 

ČR 

v % 

M. Kyšice 
poč.hlasů 

MK 

v % 

7. Zeman Miloš, Ing. SPO 2 853 390 51,36 113 37,91 

9. Drahoš Jiří,prof.,Ing.,DrSc.,dr.h.c. BEZPP 2 701 206 48,63 185 62,08 
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PŘIPOMENUTÍ 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA. V mnoha českých a moravských 
městech a obcích se ve státní svátek 28. října vysazovaly lípy, které budou připomínat 
jubileum 100 let vzniku dnes již neexistujícího společného státu Čechů a Slováků. U nás se 
návrhem na vysazení lípy na veřejném prostranství v Malých Kyšicích rovněž zabývalo 
zastupitelstvo obce, ale jeho členové došli k závěru, že se v obci nenachází vhodné místo, 
kam by měla být nově lípa vysazena. (Všechny původní – již pro stáří poražené lípy v obci – 
jsou nahrazeny vysazením lip nových.) Již tradičně obec zajistila položení věnce u pomníku 
obětí I. světové války a příčiny i význam 28. října 1918 byly uvedeny, či připomenuty 
v Malokyšických ozvěnách (č. 5/2018).   

IV. KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 

DĚTSKÉ KULTURNÍ AKCE. Dětský maškarní bál obec pořádala dne 17. 3. 2018 v restauraci 
LIKA ve spolupráci s Labyrintem – střediskem volného času, vzdělávání a služeb Kladno. Dne 
2. 5. 2018 obec připravila a organizovala průběh Dětského dne, kdy věcné dary pro děti 
poskytl spolek UNHfree.net. Dne 8. prosince se opětovně v sále restaurace LIKA konala 
dětská Mikulášská zábava. 

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO V POTEPLÍ. Sochy světce Jana Nepomuckého jsou rozsety 
jak po celých Čechách, tak i ve světě. Podíváme-li se kolem sebe, tak jeho kamenná socha 
např. stojí mezi unhošťským kostelem a tamní farou, v Doksech, socha v sousedství doberské 
kaple Nalezení sv. Kříže je z roku 1706 a je nejstarší kamennou svatojanskou sochou na 
Kladensku; sem však byla instalována teprve v roce 1970. Od neděle 20. května tohoto roku 
máme sochu sv. Jana z Nepomuku i u nás – v Poteplí. Do Poteplí, jak informuje tabulka 
zavěšená na boční straně nově postavené kapličky, se socha dostala takto:        

„Za všechno může kmen potepelské lípy, který získal místní chatař a řezbář Jaroslav Davídek. 
Přivedl jej na myšlenku vytvořit sochu sv. Jana Nepomuckého a umístit ji do kapličky u mostu 
přes potok Kačák. S realizací této myšlenky mu pomohli dobří lidé: Patrik Jílek, MUDr. Michal 
Jurovčík, Vít Kindl, Jiří Malec, Vladimír Mašek a Jaroslav Voldřich.“  

Z uvedeného vyplývá, že se jedná o řezbářskou práci, umístěnou ve zděné novostavbě 
kapličky, která byla na přelomu měsíců duben/květen 2018 postavena hned za potepelským 
mostem při cestě na Roučmídu. V přítomnosti necelé stovky diváků dne 20. května 2018 
sochu i kapličku vysvětil administrátor římskokatolické farnosti v Unhošti P. ThDr. Gabriel 
Rijad Mulamuhič, Ph.D., O. Cr. Pan farář při té příležitosti vzpomněl životní příběh Johánka 
z Pomuku, později uctívaného jako sv. Jan Nepomucký, seznámil přítomné s důvody, pro 
které byl v roce 1721 papežem Inocencem XIII. blahořečen a následně v roce 1729 papežem 
Benediktem XIII. svatořečen. Sv. Jan Nepomucký je mimo jiné patronem Česka, ale i loďařů, 
vorařů a mlynářů, proto se jeho sochy nachází přímo na mostech nebo blízko vodních toků. 
Postavení kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého v Poteplí – nedaleko potoka Kačáku a 
navíc mezi dva mosty, je proto zcela namístě. Socha, vytvořená řezbářem Davídkem, je 
překrásná, do detailu propracovaná a zaslouženě budí pozornost všech tudy procházejících (i 
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projíždějících). Dobrá myšlenka, stejně tak i odborně provedené práce při stavbě kaple, se 
zdařily.  

ZE SPORTU. Dne 13. 6. 2018 v 17,45 hod. byl z malokyšické návsi odstartován I. horský běh 
na Kladensku s cílem na Vysokém vrchu (délka trati 2,8 km). Dle sdělení hl. organizátora 
Jiřího Bena Pucholta se běhu zúčastnilo 83 závodníků (včetně žen). Zvítězil v čase 12:09 min. 
Vít Hlaváč (*1997) v barvách AC Tepo Kladno, který soutěžil v kategorii A-muži do 39 let. 
Z žen byla nejrychlejší s časem 16:10 min. Jitka Šulcová (*1974), závodnice Maratón klubu 
Kladno, která startovala v kategorii G-ženy do 44 let.         

NETOPÝR BIKE FEST 2018 V POTEPLÍ. Akrobatické kousky na horských kolech, při kterých 
tuhne krev v žilách, napětí, ale i radost ze zvládnutí náročných bikerských disciplín dne 1. září 
2018 ovládly areál bývalého koupaliště v Poteplí a přilehlé lesy. Již pátým rokem si zde dali 
(se svolením lesní správy) dostaveníčko vyznavači extrémní cyklistiky, která si jakožto 
adrenalinový sport v posledních letech získává stále víc příznivců. Někteří soutěžící navíc 
zaznamenávají úspěchy nejen na domácí, ale i na světové sportovní scéně. Akci, jež je svým 
charakterem pro kladenský region jedinečná, příliš nepoznamenala ani nepřízeň počasí. 
Z původně registrovaných 73 závodníků se soutěže zúčastnilo 52 jezdců. Více než třetina 
závodníků byla z Kladenska, větší část pak z Prahy a Berounska. Sjezdová trať byla v deštivém 
počasí velmi náročná, ale závod se naštěstí obešel bez vážnějších zranění. (Bylo jen dvakrát 
šití a dvě lehčí zlomeniny.) Absolutním vítězem letošního ročníku NBF se stal Jan Lemon, 
který skončil ve sjezdu pátý, dařilo se mu ve skocích a v dualu bral bronz. Program vyvrcholil 
večerní after party s řadou dýdžejů. 

VYDÁNÍ VERŠOVANÉ POVÍDKY OD Č. BÍLA „HELA“. Dne 16. června 2018 sousední obec 
Bratronice vydala svoji monografii „Bratronická zastavení“ při příležitosti 790. výročí od první 
písemné zprávy o obci. Text pro vydání publikace zpracovali PhDr. Radoslav Müller, 
dlouholetý pracovník tamního obecního úřadu, a Mgr. Miroslav Oliverius, malokyšický 
kronikář. Ten se při kompletování textu seznámil s dávno již zapomenutou veršovanou 
povídkou bratronického rodáka Čeňka Ibla (1851-1902), jejíž tragický děj autor položil do 
dnešního bratronicko-malokyšického pomezí (do lesů pod Vysoký vrch, ke studánce ve 
Žlábku ap.). Po následném zjištění (v matričních knihách, v 19. století vedených farním 
úřadem CŘK v Bratronicích), že hlavní hrdinka pocházela a s rodiči skutečně žila na samotě 
Lipina u Bratronic, byl v časopise Vesna z r. 1887 také dohledán Iblův veršovaný text. Tento 
se po 131 letech opět dostal ke čtenářům a to tím, že zastupitelé obou dotčených obcí 
souhlasili se sloučením finančních prostředků, kterými bylo uhrazeno nové vydání Iblovy 
„Hely, veršované povídky z lesních samot“. Povídka společně s vysvětlujícím komentářem 
byla vydána v podobě společného zpravodaje „Bratronice naše obec a Malokyšické ozvěny“. 
Společný tisk se tak stal originálním vánočním dárkem, určeným všem čtenářům obou 
obecních zpravodajů.   
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V. OSOBNÍ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ OBČANŮ 

JUBILEA. Dne 10. dubna 2018 oslavila své 90. narozeniny paní Jaroslava Hemerková z ulice 
Hlavní v Malých Kyšicích. Dne 14. dubna 2018 rovněž 90. narozeniny oslavila paní Marie 
Barcalová z ulice Skalní. Dne 24. června 2018 oslavila 85. narozeniny paní Marta Kaňková 
z ulice Spojovací. 

VI. K MALOKYŠICKÉ HISTORII 

MALOKYŠICKÁ TJ SOKOL. Před 99 roky – dne 23. února 1919 - členové přípravného výboru 
v Malých Kyšicích připravili ustavující schůzi, ze které vzešla Tělocvičná jednota SOKOL. Díky 
vstřícnému přístupu Miroslava Davida ze Žiliny, t. č. starosty Sokolské župy Budečské, byly 
pro potřeby zdokumentování činnosti jmenované jednoty v elektronické podobě naší obci 
poskytnuty podklady sokolské provenience. Ty potom byly zpracovávány a zveřejňovány 
k seznámení občanů prostřednictvím zpravodaje obce Malokyšické ozvěny. (Vzhledem 
k tomu, že se v roce 2018 jednalo o zmapování a zveřejnění sokolské činnosti v obci v letech 
1919-1920, jedná se o dost obsáhlý materiál, není minulost malokyšické sokolské TJ 
přepisována do kroniky obce; činí se odkaz na jmenované obecní periodikum – na konkr. č. 
2/2018 až 5/2018.) 

VII. POČASÍ 

Celkově lze napsat, že sledovaný rok 2018 byl teplý, ale především suchý! Již samotný přelom 
z 31. 12. 2017 na 1. 1. 2018 byl poměrně teplý; denní teploty se přes den pohybovaly k 6 °C, 
bylo oblačno, nepatrné přeháňky, noční teploty nepřesáhly -2 °C. LEDEN: Nenaplnil se 
dlouhodobý výhled Českého hydrometeorologického ústavu z uváděného přelomu Nového 
roku: „Teplé počasí končí, nadprůměrné teploty se vrátí k normálním teplotám, o slovo se 
hlásí zima a sněžení!“ Ještě dne 6. 1. 2018 denní teplota dosahovala 8 °C, od 8. 1. sice 
nastalo oblačno s mírnými srážkami, denní teplota neklesla pod 5 °C. V polovině ledna 15. 1. 
bylo převážně slunečno s denní teplotou 3 °C. V závěru měsíce bylo převážně zataženo 
s denní teplotou od 4 do 12 °C. ÚNOR: Obdobný stav jako v lednu; únor byl rovněž teplý 
s teplotami kolem 4 °C, přes den oblačno až polojasno. Po 24. 2. teplota klesala k -5 °C. 
BŘEZEN: Začátek měsíce byl na teploměru ve znamení k 0 °C, ale dnem 10. 3. se oteplilo 
místy až na 14 °C. Od 14. 3. teplota začala pozvolna klesat, a to až do 17. 3., kdy se zastavila 
na 1 °C. Dalším měřením teploty od 24. 3. bylo zjištěno její zvyšování – dne 31. 3. vystoupila 
na 13 °C, ale s krátkou dešťovou přeháňkou. DUBEN: Opětovně stoupající teplota – např. dne 
14. 4. bylo slunečno až polojasno při denní teplotě do 20 °C. Ke konci měsíce zataženo 
s deštěm – 19. 4. dešťová přeháňka při teplotě do 19 °C. KVĚTEN: od samého začátku tohoto 
měsíce šla denní teplota pozvolna nahoru: 3. 5. 21 °C, 7. 5. 23 °C, 14. 5. 24 °C, 23. 5. 25 °C, 
26. 5. 26 °C až 31. 5. dosáhla 29 °C. Měsíc byl skoro bez dešťových srážek. Ve středu 23. 5. se 
obloha zatáhla a konečně jsme čekali na „pořádný“ déšť, jenže v noci se malokyšickému 
katastru asi „těžké dešťové“ mraky vyhnuly. O to větší bylo naše překvapení, když jsme se 
z televizního vysílání a následně i z denního tisku dozvěděli, že v některých regionech ve 
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středních Čechách „voda bleskově zaútočila a pak zase odtekla“. Např. jednu z největších 
škod blesková povodeň napáchala 25. 5. v Zaječově na Berounsku. Také říčka Litavka se 
rozvodnila, v Berouně dosáhla druhého povodňového stupně v uvedený den ve 2.10 hodin, 
kdy měla výška její hladiny 226 cm a průtok 127 m3 za vteřinu. V poslední květnový den byly 
hlášeny drobné přeháňky a bouřky s teplotami do 30 °C. ČERVEN: Začátek měsíce byl rovněž 
dost teplý: 7. 6. 28 °C, 9. 6. 31 °C, 16. 6. 27 °C, potom denní teploty mírně klesly mezi 18-20 
°C. Přestože bylo oblačno, přeháňky byly stále minimální. A nastoupil ČERVENEC a s ním 
pravá prázdninová letní vedra při skoro jasnu a polojasnu: 2. 7. 20 °C, 4. 7. 28 °C, 7. 7. 27 °C. 
Dne 9. 7. při polojasnu s dešťovou přeháňkou se teplota zastavila na 24 °C, ale např. 13. 7. již 
zase bylo 27 °C, 16. 7. 28 °C, 19. 7. drobná přeháňka s 25 °C. Dne 27. 7. se teplota při jasné 
obloze vyšplhala na 29 °C a meteorologové začali varovat: „Úmorná vedra s tropickými 
teplotami až 34 °C a k tomu s tropickými nocemi s teplotou nad 20 °C by měly vydržet i 
v příštích dnech Vysoké teploty mohou jen na krátko srazit občasné intenzívní lokální bouřky, 
v nichž nelze vyloučit přívalový liják.“ Dnem 28. 7. teploty začaly skutečně stoupat na 33 °C. 
SRPEN: Dne 4. 8. byl v pražském Klementinu zaznamenán teplotní rekord 36 °C. (Od 
počátečního roku zdejšího měření teploty, tedy od roku 1775, čtvrtému srpnu „vévodila“ 
teplota 34 °C, naměřená v r. 1986.) Další měření denní teploty v obci: dne 11. 8. 25 °C, 18. 8. 
27 °C, 23. 8. 33 °C. V tento den denní tisk přinesl zprávu: „Vlna tropických veder končí. 
Ochladí se! Česko si konečně oddychne od vlny veder, která trápila šest týdnů. Už v pátek (24. 
8.) totiž postoupí do střední Evropy vlnící se studená fronta, která přinese změnu počasí – 
déšť a ochlazení až o 15 stupňů Celsia. Tropické třicítky už by být neměly. … Přestože častěji 
zaprší, půdní vláhový deficit deště nevyrovnají. V půdě momentálně chybí 40 až 80 milimetrů 
vody a na její doplnění by bylo potřeba podstatně větší množství srážek, nejlépe v podobě 
dlouhodobého, ale mírného deště, aby se voda mohla do půdy vsáknout. Sucho u nás je na 72 
tisících km2, což je na 92 % území České republiky.“ A skutečně od 25. 8. bylo zataženo 
s teplotou 25 °C. Jenže 29. 8. již zase bylo jasno a denní teplota opět dosáhla na 28 °C. ZÁŘÍ: 
Dne 1. 9. bylo oblačno až zataženo s mírným deštěm při teplotě do 19 °C. Teploty v dalších 
dnech se pohybovaly slabě přes 20 °C; dne 22. 9. klesly na 18 °C a dne 29. 9. dokonce na 14 
°C. ŘÍJEN: Měsíc to byl poměrně teplý – např. 6. 10. přes den naměřena teplota 22 °C, 13. 10. 
denní teplota 22 °C, dne 20. 10. 17 °C. Ke konci měsíce se ochladilo na teplotu k 10 °C, ale 
dešťových srážek bylo minimálně. Oslavy 28. 9. proběhly při chladném a deštivém (prý 
„vlezlém“) počasí, kdy denní teploty se pohybovaly mezi 12 až 15 °C, oblačnost začala ubývat 
až ve druhé polovině dne. LISTOPAD: Začátkem měsíce bylo převážně zataženo, ráno 
s ojedinělými mlhami, denní teplota do 10 °C. Dne 7. 11. při polojasnu se teploty zvedly až na 
17 °C. Prostředek listopadu byl ve znamení mírného poklesu teplot k 10 °C (dne 16. 11. 
pokles na 7 °C). Dne 19. 11. bylo zataženo místy se slabým sněžením při teplotě 3 °C. 
Takovéto počasí přešlo i do následujícího měsíce – PROSINEC: Dne 1. 12. oblačno až 
zataženo, naměřena denní teplota 3 °C. Dne 3. 12. přes den občasný déšť při teplotě do 10 
°C. Dne 15. 12. se denní teplota v obci pohybovala při 0 °C. Dne 22. 12. teplota do 10 °C, déšť 
se sněhem. Od 27. do 29. 12. oblačno, zatažená obloha se změnila ke konci měsíce na 
polojasnou a teploty klesly z 9 °C na 6 °C, nezaznamenán déšť. (Zápisy z ledna-prosince 2018) 
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VIII. UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI (dle informací z denního tisku) 

STÁTNÍ DLUH. Dle informací sdělovacích prostředků z prvních dnů roku 2018: „Na každého 
Čecha k 1. lednu 2018 připadal dluh státu ve výši zhruba 153 000,- Kč. Státní dluh, který 
vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu, v loňském roce dosáhl 1,62 
biliónu korun a byl o více než 11 miliard vyšší než předloni. A to i přesto, že stát v uplynulém 
roce hospodařil s druhým nejlepším výsledkem za posledních dvacet let. (Informace ze 4. 1. 
2018) 

NEZNALOST HISTORIE VLASTNÍ ZEMĚ. Z odborné studie Sociologického ústavu Akademie 
věd, zpracované začátkem roku 2018, vyplynulo, že Češi jsou sice hrdí na historii své země, 
současně ale většina lidí přiznala, že o minulosti mnoho konkrétních znalostí nemá a ani je 
aktivně nevyhledává. O historii země se vůbec nebo málo zajímá 59 procent Čechů. Svoje 
znalosti hodnotí jako podprůměrné 42 procent občanů, jako průměrné 48 procent 
dospělých. Za znalce historie se považuje jen osm procent Čechů. Minulost své země 
poznávají spíš prostřednictvím historických filmů, televizních seriálů, návštěv hradů či jiných 
kulturních památek než studiem odborných publikací či vyhledáváním v archivech a muzeích. 
Mladší generace konkrétní informace hledá většinou na internetu, a ne v odborných 
publikacích. Je však potěšitelné, že historii lidé také poznávají formou historek a pověstí 
spjatých se svým regionem, s místem kde žijí. (Informace z 8. 1. 2018) 

CHŘIPKOVÁ EPIDEMIE A SPALNIČKY. Na přelomu ledna a února 2018 v České republice 
počet nemocných respiračními infekcemi včetně chřipky raketově stoupal a stáli jsme na 
prahu chřipkové epidemie. Dne 3. února epidemie chřipky na celém území republiky vypukla 
naplno, na sto tisíc obyvatel bylo evidováno 1722 nemocných; na svědomí měla již deset 
životů. O měsíc později – k 3. březnu – už to bylo na sedmdesát mrtvých. Příznaky chřipkové 
epidemie (horečka 39 °C i více, zimnice, dýchací potíže, kašel, bolesti těla – zejm. svalů, 
bolest hlavy, třes, únava, ojediněle zvracení nebo průjem) se objevily i u – ne přesně 
zjištěného počtu – malokyšických občanů; nikdo naštěstí v naší obci nezemřel. Od začátku 
roku 2018 se v České republice začaly vyskytovat případy spalniček; soudilo se, že ve většině 
případů toto vysoce nakažlivé virové onemocnění k nám bylo zavlečeno z Ukrajiny. 
(Informace ze 3. 2. a 3. 3. 2018) 

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY – PCHJONGČCHANG 2018. A znovu po čtyřech letech jsme seděli u 
televizních obrazovek a sledovali sportovní klání na XXIII. ZOH, které byly pořádány 
v jihokorejském Pchjongčchangu. Zahájení se zúčastnil rekordní počet zemí – 92. Necelou 
padesátku českých sportovců přivedla na plochu s českou státní vlajkou snowboardkrosařka 
Eva Samková. Olympijský oheň nad místem konání ZOH plál do 25. 2. 2018. V medailovém 
pořadí 28 států, které získaly alespoň jednu ze tří možných medailí, se reprezentanti České 
republiky umístili na 14. místě (se 2 zlatými, 2 stříbrnými a 3 bronzovými medailemi). Tváří 
ZOH se stala „naše“ Ester Ledecká, která vybojovala dvě zlaté medaile ve dvou různých 
sportech – triumfovala v lyžařském super-G a dále ovládla paralelní obří slalom na 
snowboardu. „To je nářez!“, psal denní tisk. Očekávalo se, že česká hokejová reprezentace 
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by mohla zopakovat zlatý úspěch ze ZOH v Naganu, ale rozplynul se i bronzový sen; v utkání 
o postup do finále nás porazili Olympijští sportovci Ruska 3:0. Ve finále poražených, tedy 
v zápase o bronz, naše reprezentace podlehla Kanadě 4:6. (Informace ze ZOH ve dnech 10. 2. 
- 26. 2. 2018)     

JUBILEUM STARTU ČS. KOSMONAUTA DO VESMÍRU. První a jediný čs. kosmonaut Vladimír 
Remek (*1948) dne 2. března 1978 (před 40 roky) startoval do vesmíru z kosmodromu 
Bajkonur ve dvojici s Rusem Alexejem Gubarevem. Vojenský pilot Remek byl 87. člověkem ve 
vesmíru a jeho letem v kosmické lodi Sojuz 28 se tak Československo stalo po SSSR a USA 
třetí zemí, jejíž občan odstartoval na oběžnou dráhu. (Informace z 3. 3. 2018) 

KELTSKÝ TELEGRAF. V první jarní sobotu – 24. 3. 2018 – ohňové vatry, umístěné na vrcholech 
240 kopců po celé České republice, si předávaly světelný signál stejně, jako tomu bylo v době 
našich předchůdců – Keltů. Jedním z přihlášených míst bylo i stanoviště na Vysokém vrchu u 
Malých Kyšic.  S předáváním světelného signálu se mělo začít v 19.30 hodin na Bílém Kámenu 
u Velkých Popovic a mělo se končit po 21. hodině v několika cílových místech. Kdy, a s jakým 
úspěchem, byl signál přebírán a předáván z našeho Vysokého vrchu, se nepodařilo zjistit. 
Stejně jako v minulých letech, i letos byl smyslem Keltského telegrafu návrat k planetě Zemi 
a k přírodě s přicházejícím jarem, které vrací světlo do krajiny. Vzájemně se tak propojují 
nejen jednotlivé vatry, ale i lidé, kteří přicházejí na jednotlivé kopce ve večerní hodinu. 
(Informace z 24. 3. 2018)  

NÁVRH NOVÉ VERZE STÁTNÍ HYMNY. V závěru měsíce března 2018 rozbouřil hladinu 
veřejného mínění Český olympijský výbor, který si u skladatele Pavla Boka zadal novou verzi 
české hymny. Výsledek nenadchl a k věci se vyjadřovali i politici. Prezident republiky Miloš 
Zeman prohlásil, že na hymnu se nemá sahat. „Věci jako je hymna, státní vlajka a některé 
další symboly, by měly kvůli tradici zůstat zachovány a neměly by se měnit jako módní 
doplňky.“ Problém s iniciativou ČOV ale ležel jinde. Už důvody, kterými bylo argumentováno, 
zněly dost podivně. Kupříkladu, že ČOV prý chtěl jen rozpoutat diskusi. Nebo že současná 
verze hymny je příliš krátká. Kratší než časový limit povolený pro hymny na vrcholných 
sportovních akcích, takže vítězní čeští sportovci mají méně času si ji užít. Nebo že není 
dostatečně „vlastenecká“. Otázkou však zůstává: Proč by ale právě ČOV měl být hybatelem 
úprav hymny, navíc z uváděných důvodů? Hraje se hymna snad jen na sportovních akcích? 
Asi přesně vystihl podstatu problému Miroslav Kalousek: „Jak si mohl ČOV dovolit vynaložit 
600 000 Kč na něco, co mu vůbec nepřísluší?“ Částka 600 tisíc korun, kterou tedy vynaložil 
státem jinak podporovaný ČOV není zrovna malá a dalo se předpokládat, že projekt 
zkrachuje už na svém začátku. Nelze se ubránit dojmu, že za projektem, jako je úprava státní 
hymny, který by měl být zcela v rukou státu, když už by se měl vůbec realizovat, stojí zase jen 
různí sponzoři a další soukromé zájmy … a zase i zde si několik lidí přijde na slušné peníze. 
(Informace z 29. 3. 2018) 

CÍRKEVNÍ RESTITUCE. Vydávání restitučního majetku církvím je u konce. Státní pozemkový 
úřad i Lesy ČR vyřídily naprostou většinu církevních žádostí. Hlavně katolické církvi vydaly 
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133 tisíc hektarů lesů a 36 tisíc hektarů polí a luk. Církve jsou tak v dnešní době po státu 
největším vlastníkem půdy v České republice. (Informace ze 17. 3. 2018) 

STÁRNOUCÍ ČESKÁ REPUBLIKA. Česká populace stárne a tento trend se bude dál 
prohlubovat. Češi a Češky ve věku 65 let a víc tvoří nejdynamičtěji rostoucí skupinu obyvatel. 
V současnosti představují pětinu populace. (Už každý pátý je senior!) Počet obyvatel České 
republiky v průběhu roku 2017 poprvé v historii státu přesáhl hranici 10,6 milionu obyvatel, 
z nichž jsou dva miliony seniorů. Pro srovnání např. v roce 1950 žilo v republice 735 tisíc 
obyvatel ve věku 65 a více let. V současnosti se prodlužuje délka života, což znamená, že Češi 
tráví v důchodu v průměru 24 let. Současně v Česku ubývá mladých lidí, za posledních 15 let 
klesly počty mladých lidí do 29 let o tři čtvrtě milionu na 3,3 milionu osob. To je necelá 
třetina populace. Poměr počtu osob starších 65 let k počtu osob v produktivním věku (15-64 
let) se má do roku 2060 téměř zdvojnásobit a dosáhnout zhruba 56 procent upozorňuje 
Konvergenční program schválený vládou a předložený Evropské unii. (Informace ze 7. 5. 
2018) 

KŮROVEC NEJEN V OKOLNÍCH LESÍCH. Suché počasí v letošním roce dávalo optimální 
podmínky pro namnožení se lýkožrouta smrkového, lidově nazývaného kůrovec. Suché 
vzrostlé, tedy napadené, stromy se již koncem jara objevily jak v okolních lesích, tak i 
v některých malokyšických zahradách. Všechny majitele napadených stromů obecní úřad 
prostřednictvím obecního zpravodaje upozornil na nutnost zamezení dalšího rozšiřování 
kůrovce, a vyzval k pokácení těchto napadených stromů a k rozřezání dřeva na max. 30 cm 
dlouhé špalky a k jejich rozštípnutí na polovinu. V řadě případů byla výzva ze strany občanů 
akceptována. Citace z denního tisku: „Lesníci ještě nestačili vytěžit všechny stromy napadené 
kůrovcem a je tu další problém. Zatímco v běžných letech se tento brouček rozmnožuje 
obvykle dvakrát za rok, letos se kvůli častému nástupu suchého a teplého počasí vyrojí 
nejméně třikrát, možná i čtyřikrát. Nálet nových brouků tak může být plošně po celé republice 
pro řadu dalších smrkových porostů doslova smrtící.“ Odborníci na ochranu lesa potvrzují, že 
proti loňsku se v některých lokalitách objevuje až desetinásobné množství kůrovců.“ 
(Informace ze 7. 6. 2018) 

FOTBALOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA 2018 V RUSKU. Přestože se česká fotbalová reprezentace 
neprobojovala na světový šampionát fotbalu do Ruska, v celé České republice (včetně 
Malých Kyšic) byly tedy i v našich domácnostech a restauracích prostřednictvím televizního 
vysílání jednotlivé zápasy bedlivě sledovány. Fandilo se Chorvatům, Dánům, Angličanům, ale 
i obětavě hrajícím fotbalistům „malého“ Islandu. V neděli dne 15. července 2018 došlo 
k zodpovězení otázky: Kdo bude novým mistrem světa v tomto nejpopulárnějším sportu 
planety? V moskevském finále mužstvo Francie porazilo Chorvaty 4:2. Před tím v Petrohradě 
v utkání o bronz zvítězili Belgičané nad Anglií 2:0. (Informace z 16. 7. 2018) 

LETY I PŘES NÁS. Letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni v první polovině roku odbavilo 7,464 
milionu cestujících, což meziroční vzestup o celou desetinu. Důvodem takového růstu je 
především výrazné posilování kapacit dopravců na stávajících linkách a zřizování nových 
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leteckých spojení, včetně dálkových (např. nová linka do Filadelfie, posílení letů do Kanady). 
Vzhledem k dosavadnímu vývoji je reálné, aby se pražské letiště za celý rok 2018 přiblížilo 
rekordní hranici 17 milionu odbavených. Ve sledovaném období byla nejnavštěvovanější 
zemí Velká Británie, kam z Ruzyně směřovalo 963 142 cestujících, dalšími v pořadí byly Itálie, 
Rusko, Německo a Francie. Na ruzyňském letišti platil od 25. 3 do 27. 10. 2018 letový řád, 
který cestujícím nabízel přímé lety do 157 měst a 51 zemí. (Informace z 19. 7. 2018) 

NEJDELŠÍ ZATMĚNÍ MĚSÍCE V NAŠEM STOLETÍ. Měsíc v úplňku se v pátek 27. 7. 2018 ponořil 
téměř na dvě hodiny do pozemského stínu (mezi 21.30 až 23.13 hod.) a měl získat zvláštní 
cihlově oranžové až rudé zabarvení. Jednalo se o úplné zatmění Měsíce, nejdelší za tohle 
století. Nakonec diváci, alespoň naši v Malých Kyšicích, byli zklamáni, protože výhled halily 
mraky. Delší zatmění Měsíce, než bylo to letošní, to už budou sledovat až naši potomci, 
protože se odehraje za 105 let v roce 2123 a bude ještě o tři minuty delší. (Informace z 28. 7. 
2018) 

POSÍLÁNÍ POHLEDNIC. Bývalo železným pravidlem pro řadu Čechů posílat z prázdnin a 
dovolených svým blízkým pohlednice. Ročně jich ovšem citelně ubývá, a to kvůli konkurenci 
mobilů, ale i nekřesťanskému zdražování poštovného ze strany České pošty. Zatímco před 
pěti lety si Česká pošta za obyčejnou zásilku do 50 gramů, kterou je i pohlednice, účtovala 13 
korun, od února 2018 účtuje 19 korun. To je ve srovnání třeba s cenou MMS zaslané 
z „chytrého“ telefonu nesrovnatelná drahota. Zasílání psaných pohlednic, ale i dopisů, klesá 
každý rok v průměru o osm až deset procent. Klasická pohlednice má nicméně u nás tradici a 
měla by se i v budoucnu udržet. Zejména starší lidé, kteří nemají „chytrý“ telefon, od 
pohlednic většinou neupouštějí. Své klasické pohlednice v České republice vydávají také 
města a obce – viz např. i vydaná pohlednice obce Malé Kyšice. (Informace ze 4. 8. 2018) 

NA LETNÍ OBLOZE PŘELET PERSEIDŮ. Nelze doložit, zda někdo z malokyšických občanů 
z neděle 12. 8. na pondělí 13. 8. 2018 mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní na obloze 
sledoval „padání hvězd“. Podmínky pro sledování zářících meteorů z meteorického roje 
Perseid v podobě čar měly být ideální. První zmínky o tomto úkazu pochází z první poloviny 
3. století našeho letopočtu v souvislosti s umučením svatého Vavřince v r. 258. Že se jedná o 
astronomický úkaz, to prokázal až italský astronom Givanni Schiaparelli (1835-1910) ve 
druhé polovině 19. století. Prachové částice zvané meteroidy se střetávají se Zemí, která 
prochází po své dráze, a v atmosféře zazáří jako meteory, a to každoročně mezi 17. 
červencem a 24. srpnem. (Informace z 11. 8. 2018)  

ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ. Zpráva z tisku: „Čeští senioři si příští rok rekordně přilepší. Důchody od 
ledna 2019 stoupnou včetně valorizace v průměru o 900 korun měsíčně. Penzisté nad 85 let 
dostanou navíc přidáno o tisícikorunu.“ Sněmovna dne 22. 8. 2018 na své schůzi již o 
důchodech rozhodovala podruhé, protože Senát v návrhu původní vládní novely prosazoval 
změnu, aby tisícikorunu dostali i ti, kdo jsou v důchodu 25 let. Poslanci ale senátní návrh 
zamítli a novelu schválili v původním znění. Senátní verze „trestala“ lidi, kteří pracovali déle a 
nastoupili tak do penze později. (Informace z 23. 8. 2018) 
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KE STÁTNÍMU SVÁTKU DNE 28. ŘÍJNA 2018. Na jedné straně se na celostátní úrovni, na 
mnoha místech Čech a Moravy, sté výročí vzniku Československé republiky připomínalo 
četnými kulturně-společenskými akcemi, oslavovalo se, připomínali se ti, kteří měli největší 
význam při vzniku nového státu – tehdejšího Československa. Uvedenému výročí věnovaly 
četné své příspěvky všechny celostátní i regionální sdělovací prostředky. Na druhé straně se 
objevovaly názory, proč oslavovat již dvacet pět let neexistující stát, když Češi a Slováci, ač 
začleněni do Evropské unie, jdou odloučeně – svou vlastní cestou. Při té příležitosti ve 
sdělovacích prostředcích také zaznívala kritika na stávající situaci v České republice, na 
činnost zákonodárných sborů, vlády i prezidenta republiky. Na dokreslení této „naší doby“ 
citován příspěvek politologa Jiřího Pehe, který nazval „Kdyby na Hrad přišel Masaryk“. Autor 
napsal: „Kdyby se hradní ceremonie, která završí oslavy stého výročí založení Československa, 
mohl zúčastnit jako pozorovatel Tomáš G. Masaryk, asi by se hodně divil. Nejprve by zjistil, že 
země, kterou zakládal, už neexistuje. Ba co víc, při pohledu na pozvané by zjistil, že jsou tu 
kromě pozvaných diplomatů jen Češi, protože jím založený stát za sto let „poztrácel“ další 
národnosti. A aby toho nebylo málo, dozvěděl by se od nejednoho z přítomných politiků, že i 
v této dnes etnicky relativně homogenní zemi žije až příliš mnoho cizinců a jejich přílivu je 
třeba se zuby nehty bránit. Při poslechu současné hlavy státu, který nepochybně bude jako ty 
předešlé „spatra“, pepřeným urážkami oponentů, by si uvědomil, že bude-li chtít slyšet od 
dědiců Československa projev prezidentský, musí jet do Bratislavy. Následně by zjistil, že celá 
ceremonie není zrežírovaná jako oslava státu, v níž prezident má hrát jen víceméně neutrální 
roli hostitele, ale jako jakýsi polosoukromý happening. A že tedy mnohá vyznamenání jsou 
udílena nikoliv podle zásluh o stát, ale podle toho, jak se staví k současnému prezidentovi. A 
že kvůli použití stejného kritéria v sále chybí někteří rektoři nebo zákonodárci a další 
významné osobnosti. Což o to, i Masaryk sám dokázal být tvrdý k těm, kterými pohrdal, ale 
řídil se trochu jiným klíčem. Odmítal třeba podat ruku politikům namočeným v nějaké 
korupční aféře. Asi by se tedy dost divil, když by v první řadě viděl trestně stíhaného premiéra 
a vedle něj bývalého prezidenta, který amnestoval před odchodem z úřadu tuneláře z 90. let. 
Coby přesvědčený Evropan, který přijal ideu samostatného státu až poté, co se nenaplnily 
jeho představy o vytvoření nějaké federace či konfederace malých evropských států, by se 
dost divil, jak početná je ve Vladislavském sále skupina politiků, kteří myslí, že Česko je pupek 
světa, a Evropskou unii berou jako nutné zlo. Naštěstí pro něj by se už nemohl zúčastnit 
ceremonie v příštím roce. Je totiž jisté, že pokud by to uviděl, „masarykovsky“ zhodnotil, 
nedostal by znovu pozvánku. (Deník Právo, 27. 10. 2018) 

Projednáno bude na schůzi zastupitelstva obce Malé Kyšice dne 18. prosince 2019.  

Předkládá: Jan Kuna, starosta obce.  

Zpracoval v měsících říjen-listopad 2019: Mgr. Miroslav Oliverius, kronikář obce   

 

 


